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Verslag ‘lekker divers’
2017

diversiteit bezig zijn. Zo werd Oktober
‘lekker divers’, activiteiten in de wijk met
een saus van ‘lekker divers’.

Start

Een positieve aanpak, om te delen, om
met elkaar van te leren, zoveel mogelijk
mensen op de been, enthousiast,
mensen in en met hun eigen waarden,
vanuit hun eigen kracht!

Na de toekenning van de incidentele
subsidie aan ons projectvoorstel
‘Omgaan met diversiteit’ en de
aanstelling van de projectleider is begin
2017 begonnen met het maken van een
projectplan. In eerste instantie was het
project bedoeld om intern dit thema
onder de aandacht te brengen en hier
organisatie breed iets mee te doen. Al
snel denk je bij dit soort grote thema’s in
de vorm van een langdurige
gemeenschappelijke training voor alle
sociaal makelaars en beheerders van
Vooruit. Maar vaak vinden collega’s zo’n
training van bovenaf heel vervelend,
tijdrovend en beklijft het onvoldoende.
De projectleider koos er daarom bewust
voor om eerst iedereen persoonlijk te
interviewen. Met vragen over wat
betekent diversiteit voor jou? waar
liggen de diversiteitsdilemma’s in je
werk? en wat heb je nodig om je te
hierbij te helpen? Al snel bleek dat
iedereen bij Vooruit dit als professional
anders beleeft, naar handelt en andere
behoeftes heeft. Conclusie: Wij zijn ook
divers! Iedereen heeft zijn eigen ideeën,
loopt tegen verschillende dingen aan in
zijn werk en heeft bewust en onbewust
met dit thema te maken. Hoe krijgen we
iedereen mee om vanuit hun eigen
werkveld en- omgeving aan de slag te
gaan met diversiteit? We moeten onszelf
dwingen met dit thema aan de slag te
gaan? Hoe dan? Door activiteiten voor
bewoners, bewonersinitiatieven, ideeën
voor de wijk waar we (al) mee bezig zijn
divers te maken en een maand lang
diversiteit positieve aandacht te geven in
onze wijken Oost en Zuid. De
projectleider gelooft er namelijk in dat je
met positieve benadering en
beeldvorming veel meer mensen
geactiveerd krijgt. En op deze manier
krijg je iets waar collega’s (maar ook
bewoners in de wijk en
samenwerkingspartners) zelf ook heilig
in geloven en wordt deze benadering en
beeldvorming ook weer aan de wijk
gegeven. Vervolgens kon iedereen vanuit
zijn eigen werkveld- omgeving met
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Van hashtag naar beweging
Als we het hebben over diversiteit
hebben we het vaak over verschillen.
Dat kan ook niet anders, want als er iets
is wat we als mensen gemeen hebben, is
dat we verschillend zijn. We kunnen er
niet omheen. Ook binnen Vooruit alleen
al zijn collega’s verschillend en moeten
we een manier vinden om met elkaar,
bewoners uit de wijk en partners om te
gaan. Vanaf het begin van het project is
er een positieve gedachte en benadering
ontstaan over diversiteit. Eerst was het
via twitter met #lekkerdivers.
Vervolgens heeft een goede ontwerper
(uit onze wijk) er een mooi
logo/beeldmerk bij ontworpen. Het
moest laagdrempelig zijn, herkenbaar,
positief en vooral aan de wijk gegeven
kunnen worden. Het moest vooral niet
iets van Vooruit worden, maar iets wat
bewoners, partners konden gebruiken
voor activiteiten en initiatieven die
eigenlijk met ‘lekker divers’ mindset
worden georganiseerd. Daardoor is het
merk ‘lekker divers’ ontstaan. Na de
presentatie is het omarmd door de
werkgroep, het hele team van Vooruit,
bezoekers van het kenniscafé ‘lekker
divers’, partners, wijkbewoners, de
andere sociaal makelaars- beheerders,
alle SMO’s door ‘Soep uit iedere hoek’ als
onderdeel en uiteindelijk zien we ook
Gemeente en bestuurders in een ‘lekker
divers’ T- shirts op de foto. Activiteiten
en initiatieven in de stad waar diversiteit
mag, waarbij iedereen welkom is en
waar je gewoon kan zijn wie je bent. En
door het met de stad te delen met
stickers, posters, T-shirts en verhalen
wordt het een beweging. ‘lekker divers’,
gewoon om te zijn wie je bent!

Breed dragen
De uitdaging zat in de uitvoering met
wijkbewoners en hun acceptatie van

35

‘lekker divers’. Het moest geen moetje
worden. Er zijn mensen die er zin in
hebben, anderen niet. De kunst is om
mensen in hun eigen kracht te zetten.
Werken vanuit de intrinsieke motivatie
van mensen. Wat vinden ze mooi, leuk,
gezellig, spannend, etc. Waarom willen
mensen divers zijn? Met ‘lekker divers’
zeg je; eigenlijk ik zie jou. Ik ken jou of
wil je leren kennen. Je hoeft elkaar niet
aardig te vinden en proberen is altijd
goed. Mensen ‘moeten’ zin in diversiteit
krijgen. Daarnaast is er een werkgroep
en een stuurgroep ‘lekker divers’
opgestart om collega’s, bewoners en
samenwerkingspartners te betrekken en
daar naar te luisteren. Er was in elke
Vooruit wijk een brainstorm waar
mensen hun ideeën, wensen, maar ook
zorgen konden uiten over ‘lekker divers’.
Daar stonden de vragen centraal: Wat is
diversiteit voor jou? Wat zou je extra
kunnen doen met jou activiteit of
initiatief om open te staan voor anderen
en welkom te zijn?
Er zijn veel individuele gesprekken
gevoerd met bewoners en partners.
En het kenniscafé | ‘lekker divers’ #1
voor alle collega’s van de SMO’s op 21
mei 2017. Een middag spelenderwijs
bezig zijn met verschillen en
vooroordelen.

Oktober was ‘lekker
divers’

Activiteit in de soep | Soep voor
de wijk
Marjon van Alfen | De Wilg
Als voorloper op Soep uit iedere Hoek
ging de Wilg soep maken voor de wijk
met de activiteit: activiteit in de soep.
Koken met cliënten van De Wilg voor
wijkbewoners in de wijk. Heel oktober op
maandag. Af en toe kwamen er wat
wijkbewoners, maar niet veel. Daarvoor
zou de activiteit bekender moeten
worden. Als wijkbewoner loop je niet
zomaar De Wilg binnen. Dat moet
groeien. Studenten van de opleiding
Social Work van de HU hadden de
activiteit uitgekozen om aan mee te
helpen in oktober. Daar is een mooie
band uitgegroeid. Er zijn een paar
studenten bij De Wilg blijven plakken die
nu vrijwilligerswerk doen daar. Top!

Digitale buddies 55+
Suzanne van der Geest
Als Digitale Buddies hebben we
bijeenkomsten georganiseerd voor een
doelgroep die zeer divers was; van
deelnemers die het werken met de
computer spannend vinden, de
Nederlandse taal niet machtig zijn, een
migranten-achtergrond hebben of
beperkt digitaal vaardig zijn. Zo ontstond
een gemixte groep deelnemers die
allemaal aan de slag wilden met de
computer en het internet.

Koken voor ouderen in speeltuin
de Bloesem
Lies Vigh
Eefje wilde graag koken voor ouderen in
de wijk. Samen met haar vader
(eigenaar Smoesjes) heeft zij 14 kids
samengebracht met ieder een oudere.
De kinderen hebben samen
boerenkoolstamp gemaakt en
gesprekken gevoerd over diversiteit.
www.youtube.com/watch?v=bIuFanPdLkE
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In de afgelopen 10 weken zijn ze door
ROC-studenten begeleid. Elke les gingen
jong en oud met elkaar in gesprek. Op
basis van de interesses van de
deelnemers leerden ze waarom de
computer en internet relevant voor hen
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is. Naast het vergroten van de digitale
kennis, leerden de deelnemers ook
elkaar en de studenten beter kennen. De
middagen in Sterrenzicht stonden in het
teken van plezier, gezelligheid en nieuwe
ontmoetingen.

Een ongeluk zit in een klein
hoekje
Rode Kruis
Dit was de aankondiging: Het is een
ontspannen en interactieve bijeenkomst,
die geschikt is voor iedereen die
geïnteresseerd is in persoonlijke
veiligheid. Vrijwilligers van het Rode
Kruis bespreken verschillende
noodsituaties en gaan met u in gesprek
over hoe u kan handelen tijdens deze
situaties. Verder kunt u een persoonlijk
noodplan invullen en worden diverse
handige tips gegeven.

Fixen of nixen
Lies Vigh
Met een fietsenmaakster uit de buurt
hebben kinderen uit de speeltuin zelf
geld opgehaald bij bewoners om
duurzaamheid in de speeltuin te
bevorderen. Zij kunnen samen gratis
materialen weer leren opknappen. Alles
is (her)bruikbaar. Deze activiteit is
wegens omstandigheden niet
doorgegaan. In 2018 zal deze alsnog
plaatsvinden onder ‘lekker divers’.

Workshop najaarsbloemstuk
Bewonerscommissie Sterrenwijk | De Wilg
De bewonerscommissie heeft samen met
De Wilg een workshop bloemstuk maken
georganiseerd voor 55+ mensen in de
buurt. Daar hielpen ook de studenten
van Social Work van de HU weer aan
mee. Het was een hele geslaagde
middag en wat vinden de mensen dat
toch leuk om te doen. Er deden zo’n 30
mensen uit de wijk mee.

Open dag buurtcentrum
Sterrenzicht
Heleen van der Linden
Gebruikers benaderd om hun activiteiten
laten zien aan de wijk. Er was een
workshop Tango georganiseerd en er is
door een actieve buurtbewoonster
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heerlijke Marokkaanse hapjes gemaakt.
Het Buurtteam was met een aantal
medewerkers aanwezig en er werd een
rondleiding in het Buurtcentrum
verzorgd. Er zijn nieuwe bezoekers
binnen geweest, die positief waren over
wat er in Sterrenzicht allemaal te doen
is. Volgende keer eerder kenbaar maken
en vaker onder de aandacht brengen.

Buurtsafari Sterrenwijk
Willem van Rijswijk
Een wandeling door en om Sterrenwijk.
met gids Willem van Rijswijk. Bijzonder
leuk en verhelderend over geschiedenis
en heden van de wijk. Willem is een
goede gids, weet veel over de wijk en
kan dit goed vertellen. Het was bijzonder
jammer dat we maar met drie personen
waren, alle drie van Vooruit. De
wandeling zou zeer zeker ook voor veel
anderen interessant kunnen zijn.
Misschien kunnen we meer gericht
werven van geïnteresseerde ambtenaren
of collega’s van collega-instellingen. Dat
zou zeker meer belangstelling hebben
opgeleverd.

Lunetten 40 jaar: van weiland
naar wijk
Bewonersgroep Lunetten 40 jaar
Extra aandacht gegeven aan
bewonersinitiatief Lunetten 40 jaar en
haar activiteiten. Van september tot en
met december stonden er veel
activiteiten op het programma met onder
andere een tentoonstelling van de
historische kring van Lunetten. Lunetten
is altijd al een heel divers en tolerante
wijk geweest. Ze zijn trots dat ze ‘lekker
divers’ zijn.

Ga in gesprek met elkaar in
speeltuin de Kameleon
Mariëlle van der Grift
Tijdens oktober is ‘lekker divers’ zijn we
in gesprek gegaan met de kinderen over
Diversiteit hoe ga je met elkaar om en
wat vind jij van bepaalde dingen. Waar
kom je vandaan, wat zijn jou normen en
waarden.
Voorbeeld vraag was; als je vader aan
komt lopen wat doe je dan? Zwaai je
even en ga je door met wat je aan het
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doen bent? Laat je de boel de boel en
ren je naar buiten naar hem toe om te
vragen wat er is? Hier waren de
meningen ook zeker in verdeeld en mooi
om te horen dat zij hier open en eerlijk
op antwoorden.

Smaken verschillen, zout bitter
zuur zoet
Mariëlle van der Grift
Er was er iedere donderdag een
kookactiviteit waarin de speeltuin
kinderen en de kinderen van de
buitenschoolse opvang hebben
deelgenomen. We hebben iedere week
een gerecht gekookt uit een ander land.
We zijn begonnen met Hollandse
stamppot daar heeft de Sociaal Makelaar
in ondersteunt, samen met een actieve
moeder/ wijkbewoonster begeleid. De
moeders en kinderen waren zo
enthousiast waarop zij zelf de volgende
keren geholpen hebben met koken en de
sociaal makelaar het proces is blijven
begeleiden en ondersteunen. Wat goed
was om te zien dat er meer ouders
opstaan en willen meehelpen dat een
activiteit goed kan blijven lopen en dat
dit niet alleen gedraaid kan worden door
een sociaal makelaar maar alle hulp en
ondersteuning welkom is.

FleX: ‘lekker divers’ lustrumweek
Farah Laisina | FleX
Alle FleXers maakten van 9 t/m 13
oktober tijdens de ‘lekker divers’ week
kennis met andere beweegstijlen en
dansculturen. Met deze week vierde FleX
haar vijfjarig jubileum als buurtinitiatief.
En vierden we onze diversiteit door
verder te kijken dan onze (dans)neus
lang is. Verschillende (gast)docenten
trakteerden ons op moderne dans,
Griekse dans, breakdance, tapdance,
afro dance, klassiek ballet en meer. Het
was een super geslaagde week waarin
iedereen uit z’n comfortzone stapte en
open stond voor iets nieuws en iets
anders. Voor herhaling vatbaar!
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Sportspeeltuin Abstede vindt jouw
talent: I am a Star
Alexander van der Kommer
Elke donderdag was er een mooie
sportclinic voor de kinderen in de buurt.
‘Ontdek jouw talent’, is het credo. In
samenwerking met NIKE leren kinderen
verschillende sporten kennen. Tot nu zijn
er zo’n 50 kinderen wel bekend geraakt
met nieuwe sporten. En dat aantal loopt
nog op.

‘lekker divers’ filmavond
Marlies Bosch | Margreet Hinfelaar |
Bredeschool Hoograven
We hebben op een donderdagavond een
super mooie filmavond georganiseerd.
De film van de Vreedzame Kinderraad is
daar vertoond, waarna de film Olindo,
over een Italiaanse gastarbeider die naar
Nederland komt. De maker van deze film
komt uit Lunetten. Daarna de film die
samen met Stichting JoU gemaakt is:
Droomgenoten, over dromen van
jongeren in de wijk Hoograven. Als
hoofdfilm kwam de film De kinderen van
juffrouw Kiet.
Het was een mooie avond, georganiseerd
samen met de Bredeschool Hoograven.
Er kwamen ouders met kinderen op af.
Na het vertonen van de korte films is er
met de bezoekers gesproken over de
inhoud van de films wat erg mooie
gesprekken gaf met de bezoekers.
Ondanks dat er weinig bezoekers waren,
we hadden gehoopt op meer, was het
een heel mooie avond! Wellicht dat we
dit soort films kunnen laten aansluiten
bij andere activiteiten zoals een (sociale)
eettafel.
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Stut koor
Jos Bierens | Jeanet Peters

jaar speelden samen en er was hulp van
ouders die ook meededen, 35 bezoekers.

Het STUT KOOR verzorgde een avond
verdeeld over twee sets. De eerste eigen
levensliederen met persoonlijke teksten
van de leden van het koor. De tweede
set had lekkere Hollandse meezingers.
Het koor zelf is al ‘lekker divers’, maar
met de mooie eigen teksten een
kwetsbare ontmoeting met de zangers
en zangeressen. Het was een gezellige
avond en er werd nog goed nagepraat
door bezoekers en koorleden. Helaas
waren er maar 12 bezoekers. Volgende
keer moeten we het koor meer bij de
wijk betrekken of aan laten sluiten bij
een andere goed bezochte activiteit.

Respect! Samen is niet alleen
Mariëlle van der Grift

Korfballen voor vrouwen kinderen
Jos Bierens
We hebben ‘lekker divers’ gekorfbald in
de herfstvakantie. Het was een gezellige
bijeenkomst van jong en oud. Helaas
was de opkomst niet groot. Veel mensen
die zouden komen waren op stap gegaan
ipv ‘lekker divers’ te gaan korfballen.
Gemiste kans.....,maar gaat nog wel een
keer plaatsvinden!

‘lekker divers’ vakantie
activiteiten
Marjolijn Rijkse
Het thema ‘lekker divers’ is niet alleen
de nadruk leggen op culturen, maar
meer op verschillende mensen, jong en
oud. We wilden met de activiteiten
benadrukken dat volwassenen net zo
welkom waren om deel te nemen als de
kinderen. Zoekposter, Henna, Maf
monster spel; alle kinderen van 4-13
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In de herfstvakantie hebben we een
extra activiteit gedaan waarbij we in
samenwerking met het Rode Kruis dit
hebben uitgevoerd. Er hebben 20
kinderen aan deelgenomen van
verschillende afkomsten/ culturele
achtergronden. Kinderen hebben meer
geleerd over de verschillende
continenten en dat er zoveel diversiteit is
in elk land en ook overeenkomsten zijn.
Nadat zij de vragen hadden beantwoord
hebben ze nog een sleutelhanger
gemaakt met tekst van ‘jezelf’. Wees
trots op wie je bent en verander voor
niemand. Je bent mooi zoals je bent. Dit
was vooral de boodschap die we over
wilde brengen. Daarnaast hebben we het
spel ‘Ik hou van Holland’ gespeeld en het
verjaardagsspel waarbij wij zelf vragen
hadden gemaakt waarop je moest
antwoorden en dan het cadeau aan je
buurman of buurvrouw doorgeven totdat
de bom ontplofte en diegene kreeg drie
vragen gesteld door de andere kinderen.
Er werden mooie open vragen gesteld
zoals; is je moeder wel eens heel boos
op je geweest op iets wat jij gedaan
hebt?
Daarnaast zijn we met de kinderen in
gesprek geweest over diversiteit. Waar
kom je vandaan? Ben je Nederlands of
heb je een andere afkomst? Waar ben je
geboren? Je merkt goed als je met de
kinderen in gesprek gaat dat zij open
kunnen praten en zeker zich er niet voor
schamen.

Net even anders: Stut theater
Jos Bierens | Jeanet Peters
Het was een stuk gegrepen uit het leven
van de spelers zelf. Een Turkse vrouw
die zich afzet, een Nederlandse vrouw
die twee levens leidt en iemand die
zichzelf is, maar of dat dan een vrouw of
een man is? Er was een zeer diverse
groep (ouderen, vluchtelingen, tot
lichamelijk beperkt), rond de 30
bezoekers. Het stuk gaf aanleiding tot
nadenken. Sloeg aan en raakte de
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bezoekers zichtbaar. Het was een ultiem
stuk over ‘lekker divers’, gewoon om te
zijn wie je bent. Mensen hadden na
afloop van het stuk gesprekken met de
spelers zelf en dat werd zeer
gewaardeerd.

Ravenna’s Restaurant samen met
Eetcafé Marcuscentrum
Tamara Leguit | Mohamed Benhaddou
Een diner voor diverse senioren uit
Hoograven. Deze senioren eten normaal
bij Ravenna’s Restaurant (sociaal
restaurant in buurtcentrum Hart van
Hoograven) en bij de eetgroep van de
Marcuskerk. Deze senioren waren
speciaal uitgenodigd om aan dit diner
deel te nemen.
WelkomOualida, een burgerinitiatief wat
activiteiten organiseert voor
Marokkaanse oudere vrouwen, is
gevraagd om ook aan het diner te
deelnemen. Zij hebben gekookt, maar
ook hun doelgroep uitgenodigd en
gestimuleerd om deel te nemen.
Alvorens het diner was er een
rondleiding in de Moskee. vijfentwintig
ouderen lieten zich informeren over de
Islam en hoe het gebed wordt gedaan.
Er werden veel vragen gesteld. Na afloop
ging de groep naar het Marcuscentrum
waar het diner plaatsvond. In totaal
hebben 70 wijkbewoners met elkaar
gegeten en zijn met elkaar in gesprek
gegaan over Diversiteit. Het heerlijke
voorgerecht was verzorgd door de kerk.
Actieve wijkbewoners Farida en Khadya
hadden verrukkelijke Marokkaanse
hapjes gemaakt. Hierna was er een korte
quiz over diverse eetgewoonten en
gebruiken in de keuken waar de zaal
enthousiast aan deelnam.
Het hoofdgerecht bestond uit
Marokkaanse gehaktballetjes in
tomatensaus die in mooie tagines
werden opgediend. En uit andijvie
stamppot en hutspot met een Hollandse
rookworst. Na het diner kreeg iedereen
een kaartje en de opdracht om de tafel
op te zoeken waar je bij hoorde. Zo
werden alle diverse deelnemers
gemengd en gingen met elkaar in
gesprek. De thema’s waren bijv. fruit,
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groenten, vlag, culturele gebruiken.
Laagdrempelige onderwerpen waar
iedereen wel iets over te vertellen had.
Er ontstonden leuke gesprekken.
Door deze activiteit te organiseren met
bestaande groepen uit de wijk is
gebleken dat de verbondenheid sterk is.
Er was veel enthousiasme en interesse
om aan dit diner deel te nemen. Ook de
actieve bewoners die de
ontmoetingsgroepen Ravenna’s
Restaurant en WelkomOualida
coördineren hebben elkaar beter leren
kennen. De sm heeft de groepen bij
elkaar gebracht en het proces begeleid
om te komen tot een geweldig
eindresultaat #lekkerdivers.

Sociaal Restaurant de Musketon
Jeanet Peters
De Eettafel op vrijdag in de Musketon
staat altijd al in het teken van
wereldgerechten. Ditmaal stonden er
juist allemaal Utrechtse streekgerechten
op het menu. FF wat anders. De
bezoekers vonden het fantastisch en
besefte dat er alleen al in een stad
verschillen kunnen zijn.

Het Buurtschilderij
Marjolijn Rijkse
Iedereen uit de buurt was uitgenodigd
om samen een groot schilderij te maken,
waarbij ze van alles mochten tekenen,
ook mochten ze verder gaan met de
tekening van een ander. Het weer
werkte - ondanks de droge
voorspellingen - niet helemaal mee,
toch hebben er zo’n 14 mensen
(kinderen en ouders) meegedaan en
fanatiek geschilderd en is het resultaat,
hoewel nog niet helemaal af, erg fleurig
en DIVERS geworden! Deze wordt als
teken van eenheid in de diversiteit
opgehangen in de speeltuin.
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De barvrijwilligers van de
Musketon
Dyon Korssen | Hallo Lunetten!
Er bestaat niet altijd een heel erg positief
beeld van de vrijwilligers van de
Musketon. Sociaal beheerder Dyon
Korssen vond dat het tijd was dat de
wijkbewoners eens kennis konden
maken met de vrijwilligers en sloeg de
handen ineen met Hallo Lunetten! (het
wijkblad van lunetten) Het werd een
item in het nummer van oktober!

‘Wie staat er achter de bar?’ De zeer
diverse groep (hoog opgeleid, afstand tot
arbeidsmarkt, beperkt, vluchteling)
vrijwilligers werden geportretteerd en er
verschenen mooie interviews. Een
vrijwilliger kon de tranen niet bedwingen
op de vraag…..Wat betekent de
Musketon voor jou?. Dit zegt genoeg. De
vrijwilligers krijgen positieve reacties en
worden herkent. De vrijwilligers van de
Musketon zijn ook erg ‘lekker divers’.

De gastdames en gastheren van
Hart van Hoograven
Dick Haaksman
In het kader van ‘lekker divers’ heeft de
sociaal beheerder Dick Haaksman een
actie georganiseerd. Hiermee werd de
aan aanwezigheid diversiteit van de
gastdames- en heren zichtbaar in Hart
van Hoograven. Naar idee en wens van
de gastdames- en heren zijn er
naambordjes gemaakt waarmee zij zich
aan de bezoekers van het buurtcentrum
kunnen presenteren. Naast de roep/familienaam stond er ook nog
persoonlijke informatie op zoals de vlag
van geboorteland, etc. Dit nodigt meer
uit tot een kennismaking en een gesprek
tussen mensen.

Studenten undercover in Oost en
Zuid
HU / Social Work
Er waren 9 studenten in twee groepen
die meededen aan ‘lekker divers’ in
oktober. Opdracht was, breng ‘lekker
divers’ in beeld met al die activiteiten. Er
waren twee verschillende ervaringen
afhankelijk van inzet van studenten. De
ene groep had een natuurlijk gemak om
flexibel te zijn, en de andere groep was
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meer afwachtend en had structuur
nodig. Ondersteuning vanuit Vooruit
werd daarom door een groep als positief
ervaren en was voor de ander te weinig.
De studenten hadden in Oost goede
ervaringen met activiteiten. Daar ging
het zelf zo goed dat er een aantal
studenten als vrijwilliger zijn blijven
hangen bij de activiteiten van De Wilg.
Het is uiteindelijk beoordeeld als een
goede leerervaring in de praktijk. Ook
verdere verkenning in de het vervolg
met tussen de opleiding Social Work van
de HU en het werkveld van de SMO’s is
mede een gevolg van ‘lekker divers’.

Laat je zien! Op Wijkconnect
Berny de Vries | WijkConnect.nl
Online communicatie van ‘lekker divers’
in de wijken ging via WijkConnect Oost
en Hoograven, zoekbaar op Google en
vindbaar via WijkConnect. Daarnaast
hebben we een gezamenlijke
promotietour gemaakt met Robin
Izelaar, de projectleider van ‘lekker
divers’ en WijkConnect in twee Albert
Heijn vestigingen. Die promotie was voor
bezoekers naar de website niet effectief,
maar heeft wel voor zichtbaarheid bij
tientallen bewoners gezorgd en de
gelegenheid gegeven om naar behoefte
en bekendheid van activiteiten te
vragen. De volgende ‘lekker divers’
zouden we online en print nog verder
kunnen integreren, zodat iedereen zelf
de agenda kan uitdraaien.
Initiatiefnemers die deelnemen aan
‘lekker divers’ begeleiden om zelf
activiteiten online te kunnen zetten. Na
de maand ‘lekker divers’ het thema laten
bestaan om mensen te blijven
herinneren en verbinden. Continuïteit en
herhaling daar gaat het om.

in Lunetten, in een buurtonderneming en
in een commercieel eethuis werden
‘lekker divers’e soepen verkocht of
gedeeld met bezoekers. Welzaam heeft
het idee geadopteerd in hun project over
diversiteit (Kleurrijk) dat al eerder was
gepland.
Soepmakers (Utrechtse bewoners) uit
Armenië, Turkije, Irak, Iran, Suriname,
Somalië, Palestina, Marokko en
Nederland hebben zich kunnen verbinden
met het project en met elkaar.
Iedere SMO had een sociaal makelaar
die zich verbonden had aan dit project.
Deze soeptrekker bracht het project in
de eigen organisatie en begeleidde de
soepmakers. Opvallend veel soepmakers
in Overvecht en Leidsche Rijn was het
resultaat van een groot enthousiasme en
commitment bij de betreffende
soepmakers. Soepmakers en
Soeptrekkers hebben aangegeven dat ze
dit stadsbrede project graag willen
opvolgen in 2018. Het heeft de potentie
om steeds breder te worden gedragen en
het programma en de materialen liggen
voorhanden.
Het programma van ‘soep uit iedere
hoek’ op papier is onvoldoende om de
herhaling van het project in 2018 te
garanderen. De vraag is wie hierin de
trekkersrol gaat nemen.

Soep uit iedere hoek
Margreet Hinfelaar
Zaterdag 28 oktober 2017 was de
(eerste) soep uit iedere hoek.
Soeptrekkers van Wijk&Co, Doenja,
Me’kaar en Vooruit hebben in een kort
tijdsbestek 21 soepmakers op 12 locaties
weten te enthousiasmeren. In verschillende buurtcentra, in het winkelcentrum
van Leidsche Rijn, in een huiskamer van
de wijk, op een lokale gezondheidsmarkt
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Evaluatie
Uit de evaluatie van de werkgroep/
stuurgroep/ soeptrekkers en verslagen
van de activiteiten blijkt dat ‘lekker
divers’ een mooie manier was/is om
grote thema’s als diversiteit/ polarisatie/
radicalisering op een laagdrempelige en
luchtige manier bespreekbaar en
kenbaar te maken met heel veel
inwoners van de stad. De betrokkenheid
van mensen, organisaties en politiek is
enorm bij een positieve benadering van
onze diversiteit in de stad. Men had wel
het idee dat een hele maand met
activiteiten wat veel was of de
hoeveelheid activiteiten in deze maand.
Hierdoor werd men overspoeld, en zie je
een enorm verschil in het aantal
bezoekers per activiteit. Terwijl er toch
30.000 programma posters zijn
verspreid en er bekend gemaakt werd
via Stadsblad Utrecht, DUIC en lokale
nieuwsbrieven. Dit heeft vooral te maken
met verschillende factoren zoals
bijvoorbeeld; ieders directe
betrokkenheid, drukke werksituatie en
competentie om dit nog beter neer te
kunnen zetten. Neemt niet weg dat deze
eerste keer een groot succes was en dat
iedereen die meewerkt of alleen al in een
T-shirt loopt ‘lekker divers’ een warm
hart toedraagt.
Nu gaan we vooral kijken om essentiële
activiteiten op diversiteit in Utrecht te
verbinden aan ‘lekker divers’. Zo kunnen
we ook het hele jaar door actief blijven
en continuïteit bieden. ‘Soep uit iedere
Hoek’ is al een activiteit die op de laatste
zaterdag in oktober zal plaatsvinden. En
wat we horen is dat er al weer meer
soepmakers mee willen doen. ‘lekker
Divers’

Continuïteit is belangrijk. Diversiteit zou
ten alle tijden vindbaar en zichtbaar
moeten zijn. Daar zouden we vooral nu
op in moeten zetten. Met onze jaarlijkse
Kenniscafe | lekker divers, de Canal
Pride en Soep uit iedere Hoek, zijn er wel
activiteiten gepland, maar dit moet
zichtbaar blijven om die positieve
benadering geloofwaardig te houden in
Utrecht. Anders is het een project en
projecten zij nou eenmaal eindig.
‘lekker divers’ zien we als een
diversiteitslabel voor de stad Utrecht.
Een label dat verschillen juist positieve
aandacht geeft. Gewoon om te zijn wie
je bent. Een bril die je opzet terwijl je
met je dagelijkse werk bezig bent en je
je afvraagt of je nog wel
(genoeg)aandacht hebt voor anderen.
Voor de mensen die je (nog) niet kent.
De activiteiten die aan dat label hangen
zijn activiteiten die mensen in beweging
krijgt. Kleine of grote stappen…...om
verschillen te accepteren.
Misschien zou ‘lekker divers’ een kapstok
kunnen worden voor het
diversiteitsprogramma van de Gemeente
Utrecht. We zien dialogen, kunstzinnige
vorming, lezingen, onderwijs, educatie,
sport, vrijetijd en recreatie. We zien in
ieder geval de kans om ‘lekker divers’ tot
2025 te borgen in het
diversiteitsprogramma van de SMO’s in
Utrecht. Hoe dat eruit gaat zien? Wie
weet.
‘lekker divers’ Gewoon om te zijn wie je
bent

Doorborduren
Als we naar de algehele evaluatie kijken
van ‘lekker divers’ is er een mooie basis
om op voort te borduren. Daarnaast is
‘lekker divers’ ook stedelijk getrokken
middels ‘Soep uit iedere Hoek’ en
‘Speelplaats de Kameleon’ in Pijlsweerd.
Bij de andere SMO’s is er daarom ook
veel enthousiasme en energie op. Dit is
nodig om verder door te kunnen voeren
wat we in oktober hebben ingezet.
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