
 
 

Programma Week tegen Racisme en Discriminatie 2021  
 

 

Datum Tijd Locatie Organisatie Omschrijving 
Ma 22/03 14.30 – 16.30 uur Kerkenbos, 

Meerzicht 
CKC & Partners Workshop kunst voor kinderen t/m 12 jaar 

 
Kinderen gaan onder begeleiding van een kunstenaar aan de slag met het thema racisme en 
discriminatie en maken een gezamenlijk kunstwerk. 
 
Kom en doe mee! 
 

Di 23/03 09.15 – 11.15 uur Online event Stichting Piëzo Bijeenkomst: opvoeding & discriminatie 
 
Digitale gespreksbijeenkomst voor ouders & opvoeders, met als thema: Hoe gaan ouders in 
hun opvoeding om met het onderwerp discriminatie? 
 
Je kunt je aanmelden via Gioia Conte, gioia@stichtingpiezo.nl, 0631687716. 
 

Di 23/03 14.00 uur Online event Stichting Rijk i.s.m. 
Halte 2717 

Debat over racisme en discriminatie 
 
Samen met Halte 2717 organiseert Stichting Rijkt een online bijeenkomst om met haar 
achterban te praten over discriminatie en racisme. Stichting Rijkt helpt mensen met allerlei 
achtergronden om hun weg te vinden in Nederland. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken 
over eigen ervaringen en zienswijzen, maar zeker ook om van anderen te leren. Door elkaars 
verschillen te begrijpen zorgen we samen voor een leukere toekomst voor iedereen.  
 
Aanmelden via info@stichtingrijkt.nl om deel te nemen. 
 

Woe 24/03 13.00 – 15.00 uur Zanzibarplein, 
Oosterheem 

CKC & Partners Workshops kunst voor kinderen t/m 12 jaar. 
 
De kinderen gaan onder begeleiding van een kunstenaar aan de slag met het thema racisme 
en discriminatie en maken een gezamenlijk kunstwerk. 
 
Kom en doe mee! 
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Datum Tijd Locatie Organisatie Omschrijving 
Woe 24/03 20.00 – 21.30 uur Online event Halte 2717 Geloven in gesprek: (on)verdraagzaamheid in Koran en Bijbel 

 
In de geloofsbronnen van Islam en Christendom – de Koran en Bijbel – gaat het ook over 
verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid. Over mensen opnemen en anderen buitensluiten.  
Wat betekent dat voor onze opstelling en onze inzet vandaag, in onze samenleving vandaag, in 
deze week tegen Racisme en Discriminatie? 
 
Aanmelden via Shamier Madhar shamier78692@gmail.com of ds. Rein Algera 
algeus@ziggo.nl om deel te nemen. 
 

Do 25/03 12.45 – 15.30 uur Online event Stichting iDb Conferentie ‘Vertrouwen in de kracht van Zoetermeer’. 
 
Hoe maken we van Zoetermeer een stad waarbij afkomst, huidskleur of andere gronden of 
overtuigingen niet bepalend zijn voor iemands kansen? Tijdens de conferentie vertellen 
professionals uit het onderwijs, het MKB en het sociaal domein maar ook wijkagenten en 
beleidsmakers over hun inzet en activiteiten. Daarnaast worden ideeën uitgewisseld over hoe 
het (nóg) beter kan.  
 
De gemeente Zoetermeer en de antidiscriminatievoorziening, Stichting iDb, nodigen u uit over 
een veilig en inclusief Zoetermeer in gesprek te gaan, met elkaar en met ons. Deel jouw 
ideeën met ons Zoetermeerinclusief.nl.  
 

Do 25/03 15.00 – 17.00 uur Schoolplein 
De 
Touwladder  

CKC & Partners Workshops kunst voor kinderen t/m 12 jaar. 
 
De kinderen gaan onder begeleiding van een kunstenaar aan de slag met het thema racisme 
en discriminatie en maken een gezamenlijk kunstwerk. 
 
Kom en doe mee! 
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Datum Tijd Locatie Organisatie Omschrijving 
Vr 26/03 19.00 – 20.00.uur Online event ILOZ i.s.m. 

Buurtwerk 
Dag van Gesprek 
 
Online kick-off via Youtube voor en door jongeren uit Zoetermeer in samenwerking met 
Buurtwerk om te komen tot een platform, waarin jongeren met elkaar in gesprek kunnen over 
eigen ervaringen met het perspectief, dat er oplossingen gezocht worden voor aangedragen 
pijnpunten. 
  
In deze online kick-off zal het hoofdthema zijn: ervaren discriminatie op grond van afkomst en 
huidskleur, met een gespreksleider en enkele gasten.  
 
De link naar de kick-off wordt gepubliceerd op www.iloz.org en de facebookpagina van 
Ambassade van Vrede.  
 

Vr 26/03 20.00 - 21.00 uur Online event Stichting Herdenking 
Slavernijverleden 

Zin en onzin van het herdenken - door Henna Goudzand 
 
Sinds 2013 herdenken we in Zoetermeer ieder jaar de afschaffing van de slavernij, maar er is in 
de wereld nog steeds heel veel moderne slavernij. In hoeverre werken we in Nederland 
daaraan mee en wat kunnen we doen om deze vorm van slavernij in te perken? 
 
De lezing duurt ongeveer een half uur, daarvoor en daarna is er een lied van Roscoe Jozefzoon 
en de mogelijkheid van vragen, reacties en discussie. 
 
Aanmelden via info@slavernijztm.nl. Je ontvangt dan een link naar de online bijeenkomst. 
 

Gehele 
week 

24/7 Online event Museum De Voorde Studio Stoer 
 
Betekent STOER voor jou sterk, gespierd en heldhaftig zijn? Veel durven? Of juist jezelf zijn? 
Wat vind jij stoer? Vertel het ons! 
 
Neem je eigen video op en stuur deze naar ons. Kijk op https://museumdevoorde.nl/  
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