
Overzicht subsidies 2014 uitvoeringsregeling diversiteitsbevordering  

 

Inleiding 

Jaarlijks zijn er twee termijnen waarop een aanvraag kan worden ingediend. Voor de eerste helft van 

een kalenderjaar voor 1 november en aanvragen voor de tweede helft voor 1 mei. In dit document 

staat het overzicht van de projecten die in 2014 uit het budget diversiteitsbevordering zijn betaald 

verdeeld over de eerste helft en de tweede helft van 2014.  

 

Toekenningen eerste helft 2014 

 

Project Door Bijdrage 

Interculturele ontmoeting en dialoog met lichamelijk 
gehandicapten 

Stichting Somaliërs Haarlem e.o € 2.000 

Afrikanen ontmoeten Nederlanders in Haarlem Stichting Somaliërs Haarlem e.o. € 750 

Ontmoeting door dialoog over religie in Noord. Een project 
waarbij bewoners van verschillende etnische en religieuze 
achtergrond in dialoog gaan over religie en levensovertuiging. 

Stichting Schakels Haarlem Noord € 1.850 

Soep op zondag. Het bij elkaar brengen van een twintigtal 
verschillende buurtbewoners door het op de zondagmiddag 
aanbieden van soep en het organiseren van maandelijkse 
discussieavonden.  

Stichting Schakels Haarlem Noord € 1.000 

Ontmoeting door gezamenlijk te koken en dialoog. 
Gezamenlijke kookworkshops voor een groep buurtbewoners 
en ex-psychiatrische patiënten om het begrip voor mensen met 
een psychiatrische achtergrond te bevorderen.  

Stichting Samen Haarlem €1.800 

Jongeren ontmoeten de politiek. Jongeren van verschillende 
etnische afkomst gaan in gesprek met lokale politici om de 
kloof en vooroordelen tussen jongeren en politici te verkleinen. 

Stichting Samen Haarlem € 900 

21 mei de Internationale dag van de Culturele Diversiteit in 
cabaret 

Stichting Rebup € 2.900 

Jeugd, ontmoeting een stimulans tot interculturele dialoog en 
wederzijds respect 

Stichting Nisa €800 

Het Verleden Plein, kunst van vruchtbare bodem. Het in 
contact brengen van de oude, oorspronkelijke wijkbewoners en 
de nieuwe inwoners van de wijk.   

Stichting Haerlem NU € 1.000 

Gay Sportcafé COC Kennemerland € 1.100 

Kennismaking Chinese vrouwen met andere vrouwen. 
Ontmoeting en gesprekken met Haarlemse vrouwen uit andere 
herkomstlanden.  

Chinese Vrouwen Vereniging 
Haarlem e.o. 

€ 800 

Meerwijk Schoon. Een schoonmaakactie die in Schalkwijk 
verschillende buurtbewoners bij elkaar brengt en het 
onderlinge begrip bevordert.  

Stichting Multicultureel Centrum 
de Brug 

€700 

Totaal toekenningen eerste helft  € 15.600  

 



Toekenningen tweede helft 2014 

Project Door Bijdrage 

Samen in de Buurt. Een ontmoetingsplek voor buurtbewoners 
van allerlei culturen en afkomst in Meerwijk.  

Stichting Multicultureel Centrum 
de Brug 

€ 900 

Haarlem Wereldstad, goed thuis voor iedereen. De organisatie 
van een dag in de wijk De Krim over vluchtelingen, migranten 
en/of hun afstammelingen.  

Stichting Functioneel Specialisten € 900 

Buurtsoep als opmaat naar zorg in de wijk. Het samenbrengen 
van groepen bewoners in de wijk die verschillen in leeftijd, 
afkomst en geaardheid.  

Duurzaam Garenskokerskwartier € 900 

Een multiculturele iftar. Het bevorderen van interreligieuze 
contacten tussen moslims en niet moslims. Het aanbieden van 
een iftarrmaaltijd met lezing en onderlinge discussie.  

Islamitische Raad Haarlem € 900 

MEATINGZ! De organisatie van activiteiten waarbij ouderen uit 
een zorgcentrum en (voornamelijk) allochtone buurtbewoners 
met elkaar in contact komen.  

Stichting Meetingz Unlimited € 900 

Evenement Overachievers jongerenproject. De organisatie door 
jongeren van een jongeren-lifestyle evenement die jongeren uit 
verschillende subculturen in Schalkwijk bijeen brengt.  

Werkgroep Overarchievers – 
Stichting STAD 

€ 900 

Gezonde voeding voor een ieder. Een initiatief voor ontmoeting 
en gezonde leefstijl.  

Stichting Schakels Haarlem Noord € 900 

Thee voor vriendschap. Een initiatief voor interculturele 
ontmoeting en bewegen 

Stichting Schakels Haarlem Noord € 900 

Gezamenlijk koken en ontmoeting in Haarlem.  Stichting Somaliërs Haarlem e.o. € 900 

Ontmoeting en gesprek met oudere Haarlemmers. Het in 
contact brengen van Afrikaanse vluchtelingen van verschillende 
achtergronden met oudere  Haarlemmers. 

Stichting Schakels Haarlem Noord € 900 

Wijkdiner bewoners en ondernemers Burgwal. Wijkraad Burgwal € 900 

Buurtmoestuin. Buurtbewoners uit buurten met een grote 
diversiteit aan leefstijlen en culturele achtergrond bij elkaar 
brengen door gezamenlijk een buurtmoestuin aan te leggen en 
te beheren.  

Platform Haarlem Groener € 1.500 

Dialoog over religie in Haarlem. Bewoners van verschillende 
religieuze achtergronden een dialoog rond religie en 
levensovertuiging te laten voeren.  

Stichting Samen € 900 

Interculturele ontmoeting door gezamenlijke maaltijden en 
discussie 

Stichting Lalistu Oromiyaa 
Foundation 

€ 900 

Samen uit, samen genieten! Theaterbezoek van ouderen met 
jonge vrijwilligers 

Stichting Vier het Leven € 900 

Totaal toekenningen tweede helft   € 14.100 

 


