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‘If we settle for tolerance, we have failed. Our goal is love’  

Rich & Yvonne St. John-Dutra (founders ChallengeDay) 

  



 

μαζί 

Deze stichting is opgericht in 2017 en lijkt dus een nieuwe speler in het veld te zijn. Toch is het een 

initiatief dat eigenlijk al jaren actief is, maar nu pas naar de notaris is gegaan, om zo, als stichting 

volgende en grotere stappen te kunnen gaan zetten.  

Het initiatief is ontstaan als een reactie op de Nederlandse maatschappij. Op dat woord zelfs. Steeds 

meer hebben we het over een maatschappij en minder over een samenleving. Terwijl dat woord zo veel 

waarde in zich heeft. Wat als we niet naar ons land kijken als naar een maatschappij, als een 

onderneming of als de ‘BV Nederland’? Maar ons focussen op iets anders, op het samen leven.  

Samen leven, samen werken aan een beter Nederland, samen in verbinding, daar staat μαζί voor. Het 

Griekse woord voor samen leek ons een mooie naam voor onze stichting, mede omdat Griekenland ons 

heeft geïnspireerd het afgelopen jaar, een land waar samen en verbinding zo belangrijk zijn, ook nu er 

vele vluchtelingen in het land aankomen.  

Het is onze overtuiging dat Nederland een prachtig land is, waar zoveel kansen liggen die we samen 

kunnen benutten. Kansen die er zijn juist omdat we zo divers zijn, omdat we de vrijheid hebben om onze 

unieke zelf te zijn. Maar kansen die bedreigd worden door polarisatie en individualisme. Kansen die 

mislopen omdat we te weinig samen komen, te weinig samen doen.  

Samenleven gaat niet vanzelf, naast elkaar leven is soms al vrij lastig. Langs elkaar heen leven lijkt soms 

vanzelf te gaan, als niemand oplet. Maar om echt samen te leven, is het nodig om samen te komen, om 

elkaar te ontmoeten, om samen dingen te doen, belangrijke gebeurtenissen samen te herdenken, te 

bespreken, te vieren, om samen in gesprek te gaan en om ons zo aan elkaar te verbinden.  

Dus waar stichting μαζί de kans ziet zal zij mensen samen brengen, niet alleen in ontmoeting, maar juist 

in verbinding. Voorbij de tolerantie, voorbij een maatschappij van parallelle diversiteit, richting een 

samenleving van verbinding, een samenleving van liefde, een samenleving van samen.  

Missie 

De stichting heeft als doel: het verbeteren van de sociale cohesie door middel van verbindende acties 

tussen verschillende maatschappelijke actoren. Dit op een lokaal en nationaal niveau in Nederland   

Strategie 

Het is onze strategie om op verschillende wijzen mensen bij elkaar te brengen in Nederland. Soms door 

zelf die activiteiten te organiseren waarin die ontmoeting plaats zal vinden. Maar ook door anderen te 

ondersteunen in hun verbindende activiteiten. Verder zal de stichting zich inzetten om haar ervaringen 

en expertise te delen met anderen, ten behoeve van de verbinding in de samenleving.  

Concreet kunnen daarmee de activiteiten lopen van knuffelacties tot workshops. Van één-op-één advies 

aan sociaal maatschappelijke initiatieven tot het zelf opzetten van nieuwe projecten. Waarbij er extra 

nadruk ligt op het verbinden van nieuwkomers in onze samenleving en het verbinden van groepen en 

personen met diverse achtergronden.  

Voorgeschiedenis 

De stichting is begin 2017 opgericht, maar er gaat een geschiedenis aan vooraf. Met name die van de 

initiatiefnemer achter de stichting, Bas Zwiers. Sinds 2010 is hij actief geweest in het sociaal 

maatschappelijke en culturele veld, als directeur van stichting Studio 52nd. Een verbindende organisatie 

op lokaal niveau, die een steeds grote impact in Nederland heeft gekregen.  



 

Vanuit die stichting zijn er initiatieven en projecten ontstaan, die niet direct met de culturele 

doelstellingen van de stichting te maken hadden, maar wel met het streven om in de directe omgeving, 

van de buurt, van het stadsdeel en van de stad Amsterdam, meer verbinding te brengen. Dit gebeurde 

ook steeds meer op persoonlijke titel.  

Hieronder zijn enkele projecten en initiatieven te zien, die bij elkaar het fundament zijn onder stichting 

μαζί en waaraan wij nu verder gaan bouwen: 

Het Gelijk van Oost1 

In 2010 benaderde de Burgemeester van 

Amsterdam Studio 52nd met de vraag om 

een interventie te verzinnen om iets tegen 

de discriminatie van homoseksuelen en 

joden, door met name allochtone jongeren, 

te doen. Die uitdaging werd aangenomen, 

met twee opmerkingen. Dit zal meer 

worden dan alleen een theaterproject. En 

we gaan het hebben over discriminatie in 

het algemeen. Want om ons heen zagen wij 

dat iedereen, iedereen discrimineerde, 

maar dat er in de media meer aandacht was 

voor een bepaald soort slachtoffers.  

Zo ontstond een drietraps-project, met als eerste stap een onderzoek naar de perceptie van de buurt. 

80 respondenten speelden een spel van De Doetank, waarin zij niet alleen aangaven door wij zij zich 

gediscrimineerd voelden, maar ook wie zij zelf discrimineerden. Hieruit ontstond een kaart, die een 

spaghetti van onderlinge discriminatie liet zien. Deze kaart was de basis voor de volgende stappen.  

Stap twee was een op maat gemaakte 

workshop van Challenge Day uit 

Amerika, bekend van het KRO 

programma ‘Over de Streep’. In een 

tweedaagse workshop kwamen 

sleutelfiguren uit Amsterdam Oost 

samen. Om elkaar beter te leren kennen, 

maar vooral om zich met elkaar te 

verbinden.  

En dat gebeurde, mensen werden 

vrienden, werden ‘zakelijk verliefd’. Er 

ontstonden dwarsverbanden in Oost 

tussen organisaties en groepen die we 

nu nog in de buurt terug kunnen vinden, 

ruim 6 jaar later.  

 

 

 
1 De video van ‘Het Gelijk van Oost’ is beschikbaar via: klik hier 

https://www.facebook.com/stichtingmazi/posts/1128353130609009
https://www.facebook.com/stichtingmazi/posts/1128353130609009


 

Als derde stap was er een theatervoorstelling, met input uit beide eerdere stappen. Een voorstelling 

over discriminatie, waarin de kinderen van Studio 52nd op het podium stonden met schijnbare 

tegenpolen. Een Marokkaans jongetje met een homoseksuele acteur, een Joodse actrice met een jong 

Islamitisch meisje. In het maken en presenteren van de voorstelling bleek dat er helemaal geen 

scheiding onderling was, vanaf de eerste ontmoeting en het samen werken en spelen was de verbinding 

er. Dit wilden wij juist ook aan het publiek laten zien. 

Be The Change Movement en Challenge Day 

Voor het ‘Gelijk van Oost’ haalde Bas Zwiers de oprichters van Challenge Day voor het eerst naar 

Nederland voor een workshop met volwassenen. Een aangepaste versie van de ‘BTC Workshops’ die zij 

daarna zijn gaan geven in Nederland. Workshops waar persoonlijke groei en ontdekking samengaan met 

een hele sterke verbinding met de andere deelnemers.  

Sinds de eerste workshop is Bas Zwiers betrokken gebleven. Ten eerste om met Yvonne & Rich Dutra-St. 

John te werken aan het vertalen en aanpassen van het programma voor Nederland.  

Maar ook in het opzetten van een 

netwerk van mensen die aan de 

workshops hebben meegedaan. Een 

netwerk die zich inzet om de 

verbinding vast te houden en om je 

samen in te zetten voor een betere 

wereld.  

Een netwerk waar vele nieuwe 

initiatieven uit zijn ontstaan. Zoals 

bijvoorbeeld stichting Praat of stichting 

Emancipator. 

Challenge Day is inmiddels een bekend en bewezen succesvol programma dat op scholen in Nederland 

en Vlaanderen wordt ingezet. Met name in de opstartfase is dit initiatief ook ondersteund door de 

oprichter van onze stichting.  

Stichting μαζί is ook een product van deze workshops en de beweging die daaruit is ontstaan. De 

noodzaak om meer mensen aan elkaar te verbinden werd door ons gevoeld tijdens die workshops. En 

het bestuur van de stichting heeft elkaar daar leren kennen. Samen voelden zij de behoefte om meer te 

doen. Onder andere via de initiatieven die hier genoemd staan. En nu samen in μαζί.  

Alle Kleuren Oost 

Sinds 2013 is Alle Kleuren Oost actief in Amsterdam Oost, waarbij zij onder andere het Pride Oost 

organiseert tijdens de Pride in Amsterdam. Een feest in een van de meest multiculturele wijken van 

Nederland, waar de hele buurt samenkomt voor een straatfeest in de Pride week. Dit is steeds 

georganiseerd door een groep vrijwilligers, met verschillende achtergronden, waardoor er een zeer 

divers publiek komt. Dit is zo uniek dat de initiatiefnemer, Marten Bos, is uitgeroepen tot de 

‘Ambassadeur van de Verdraagzaamheid’, waarvoor onder andere Nasrdin Dchar ook genomineerd was.  

In 2016 is vanuit μαζί het initiatief genomen om het initiatief van Alle Kleuren Oost te ondersteunen in 

het vormen van een stichting, zodat een grotere impact mogelijk is, maar vooral ook zodat het 

verbindende succes hiervan gedeeld kan worden met anderen. μαζί is een strategisch en operationeel 

partner in de projecten van Alle Kleuren Oost. Naast het Pride Oost is dat ook een inclusieve 4 mei 

herdenking, diverse verbindende activiteiten in de buurt en het adviseren van anderen over diversiteit.  



 

NieuwNederland 

In februari 2016, tijdens een BTC workshop is het idee voor NieuwNederland ontstaan. Een facebook 

pagina over ‘nationalisme 2.0’, over de liefde voor Nederland, zoals we dat om ons heen zien ontstaan, 

als we tenminste leren om goed te kijken. Want in de media kom je dit te weinig tegen. 

Een mooi Nederland waarin je juist met je kop boven het maaiveld uit mag steken. Een land die 

wereldkampioenen heeft en daar trots op is. Een land dat excelleert en dat viert. Een land die zich steeds 

weer opnieuw aan het uitvinden is, omdat er steeds weer mooie nieuwe Nederlanders bij komen. 

Een land waar jaar na jaar de criminaliteit daalt. Waar er bij het openen van een AZC meer aanmeldingen 

zijn van vrijwilligers die willen helpen dan van asielzoekers die een plek nodig hebben. 

Een land die je overal op de wereld tegenkomt als er ergens een crisis is. Steeds weer zie je Nederlandse 

vrijwilligers die klaar staan om te helpen. En zie je hoeveel geld er vanuit Nederland wordt gedoneerd. 

Een groep om met elkaar te vieren hoe mooi Nederland is en wordt. Om inspiratie te delen om het nog 

mooier te maken. Een groep die ons er aan herinnert dat wij samen al zo ver zijn gekomen en dat er 

samen nog zoveel meer mogelijk is. 

De pagina2 biedt daarmee een positief antwoord op de negatieve berichtgeving die in de media en politiek 

zoveel wordt gebruikt en vooral leidt tot angst en polarisatie 

Free Hugs 

Er zijn vele manieren om mensen met elkaar contact te laten maken, elkaar te leren kennen. Je kan 

debatten organiseren, dialogen, workshops, trainingen en hele evenementen. Maar soms kan het juist 

ook heel klein en eenvoudig zijn, de knuffel die de een aan de andere aanbiedt. Een moment van 

werkelijke, fysieke verbinding. Een handeling waar wij enorm in geloven en dus ook stimuleren.  

Zo stonden wij op een koude dag in december op de hoek bij een moskee in Amsterdam, voor knuffels. 

Spannend, omdat we ons afvroegen hoe met name de Marokkaanse mannen zouden reageren. Maar 

het bleek een enorm succes, met veel leuke ontmoetingen en gesprekken en hele fijne knuffels.  

 

Door deze actie te filmen3 hebben we met de actie niet alleen de voorbijgangers bereikt, maar ook nog 

ruim 18.000 mensen die het filmpje hebben gezien en gedeeld.  

Andere knuffel acties zijn er geweest tijdens de Vredesmanifestatie naar aanleiding van de aanslagen in 

Brussel in 2016 en bij de demonstratie ‘Holland Against Hate’ in 2017. In beide gevallen was er veel 

aandacht voor de acties op social media en via de media.  

 
2 De pagina is te bezoeken: klik hier 
3 De video van deze knuffel actie is beschikbaar via: klik hier 

https://www.facebook.com/groups/875507145895206/?fref=ts
https://www.facebook.com/879369558765229/videos/961576807211170/
https://www.facebook.com/879369558765229/videos/961576807211170/


 

Ieder1 

In 2016 nam Nasrdin Dchar het initiatief voor wat toen nog Samen1 heette, maar later is omgedoopt tot 

Ieder1. Een initiatief dat vanuit μαζί op meerdere manieren is opgepakt. Bij de eerste bijeenkomst, toen 

de initiatiefnemers om hulp vroegen, stond Bas Zwiers op en nam de uitdaging aan om mee te werken 

aan een strategie voor de fondsenwerving. Samen met Ted van den Bergh van de Triodos Foundation 

zijn verschillende particuliere fondsen uitgenodigd voor een ronde tafel met Lodeweijk Asscher. Waar 

een brede steun voor Ieder1 is uitgesproken.  

Vervolgens zijn wij zeer actief geweest in het promoten van 

Ieder1, via de social media en tijdens een aantal andere 

activiteiten. Zo was er tijdens het Pride Oost veel aandacht, 

met een knuffelbankje en de Ieder1-op-de-foto-actie. Met de 

oproep aan iedereen om mee te doen op 25 september aan de 

grote parade. En Amsterdam Oost was ook erg goed 

vertegenwoordigd op de parade.  

Uiteindelijk was μαζί op de parade zelf ook actief, met een 

knuffelactie. Met een tiental mensen liepen wij mee in de 

parade. Onder het motto ‘schouder aan schouder’ lopen is 

prachtig, maar hoeveel mooier is het om even niet naast elkaar 

te lopen, maar in elkaars armen stil te staan. Vele honderden 

mensen zijn die dag geknuffeld en onder andere bij AT5 werd 

hier aandacht aan besteed.  

Wat nu ook de volgende stappen van Ieder1 gaan worden, 

stichting μαζί staat klaar om weer haar bijdrage te leveren.  

Vreedzame Wijk 

De Vreedzame School is programma voor basisscholen waarmee actief democratisch burgerschap bij 

kinderen wordt gestimuleerd, met daarbij de sociale competenties die hiervoor nodig zijn. Het 

beschouwt de klas en de school als een gemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, 

waar zij een stem krijgen en waarin zij zelf leren om beslissingen ten nemen en conflicten op te lossen. 

Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor hun gemeenschap en staan open voor de 

verschillen tussen mensen.  

Als er in de wijk genoeg scholen met dit programma werken, kan je deze gemeenschap vergroten tot de 

buurt. De ‘taal’ die de kinderen kennen wordt dan verder verspreid. Bij de ouders, bij naschoolse 

activiteiten, bij de formele en informele zorg, bij buurthuizen, op straat, bij de politie, overal waar 

kinderen komen. Zo wordt de hele buurt een ‘speeltuin’ waar zij leren om het burgerschap te oefenen.  

Het daagt de meteen buurt uit om als volwassenen na te denken over onderlinge relaties en omgang. 

Als de kinderen op school leren en ondervinden dat diversiteit juist mooie kansen biedt, kan je dat dan 

in de buurt ook stimuleren? Klopt deze boodschap naar de kinderen als volwassenen alleen maar 

terugvallen in hun eigen groepjes?   

Of als de kinderen leren om via mediatie zelf hun conflicten op te lossen, hoe vreemd is het dan als in de 

buurt ruzies niet worden opgelost, blijven sudderen of door middel van de politie of zelfs een rechter 

worden afgehandeld?  



 

In de Vreedzame Wijk nodigen wij de 

volwassenen uit om de kinderen te zien als 

rolmodellen en hun voorbeeld te volgen. En 

ook naar de kinderen te luisteren. Zo stellen 

de kinderen een eigen visie op voor de 

buurt, die zij delen met de buurt en zelf 

omzetten in acties voor de buurt, waarbij de 

buurt wordt uitgenodigd.  

Sinds 2015 is Bas zwiers de coördinator van 

de Indische Buurt en gecertificeerd als 

trainer om volwassenen op te leiden in deze 

methodiek. In 2017 zal dit coördinatorschap 

worden onder gebracht binnen stichting 

μαζί.   

Cultuur 

In de huidige maatschappij worden sociaal maatschappelijke en culturele projecten vaak van elkaar 

gescheiden. Terwijl cultuur zo’n sterke rol heeft in een samenleving. Cultuur brengt mensen samen. Kan 

ideeën zonder taal overdragen. Kan voor compassie en empathie zorgen en kan een spiegel zijn voor de 

maatschappij. In de stichting is veel ervaring en een groot netwerk op dit gebied opgenomen, door de 

samenstelling van het bestuur. Met name de jarenlange ervaringen met Studio 52nd zullen ingezet 

kunnen worden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.  

BeTheChange@Lesbos 

Drie van de vier bestuursleden van onze 

stichting hebben elkaar begin 2016 heel veel 

beter leren kennen door samen naar Lesbos 

te gaan om vluchtelingen te helpen. Samen 

hebben wij ‘BeTheChange@Lesbos4’ 

opgericht en verschillende teams gevormd 

om missies mee uit te voeren. Ondertussen 

zijn we in verschillende samenstellingen al 

zeker 10 keer geweest, met meer dan 60 

vrijwilligers en hebben we door middel van 

crowdfunding meer dan € 80.000,- opgehaald. 

Met name de interactie en de verbinding met de vluchtelingen heeft ons heel veel geleerd. Lessen die 

wij mee zullen nemen in deze stichting. μαζί is gericht op Nederland en zal dus zelf geen missies in het 

buitenland uitvoeren, maar wil zich wel in Nederland inzetten voor de vluchtelingen hier, voor 

nieuwkomers en voor de Nederlandse professionals en vrijwilligers die zich hier en in het buitenland 

inzetten om vluchtelingen te helpen.   

 
4 Voor de facebookpagina van BeTheChange@Lesbos: klik hier 

https://www.facebook.com/groups/454649661387739/?fref=ts


 

Structuur 

De stichting is ingericht als een netwerkorganisatie, die zich al aanpassen aan het aantal projecten dat er 

loopt. Dit betekent dat er geen kantoor nodig is, nauwelijks sprake hoeft te zijn van overhead en nog 

belangrijkers, dat er niet altijd projecten nodig zijn om de mensen in de stichting aan het werk te 

houden. Zo kan de stichting reageren op wat zij om zich heen ziet gebeuren.  

Een flexibiliteit die mogelijk is door een sterke kern te bouwen voor de stichting. Een fundament die veel 

kan dragen als het nodig is en wordt gevormd door de initiatiefnemer en het bestuur. Allen onbezoldigd 

en vanuit intrinsieke motivatie betrokken. Zolang dat mogelijk is in onze amorfe organisatie.  

Aangezien de organisatie voor 2017 een opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft gekregen, in het 

kader van de Vreedzame Wijk, zal Bas Zwiers uit het bestuur terugtreden om verder te gaan als 

directeur van de stichting en zo de projecten uit te voeren. De stichting is een Algmeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) en zal dus conform de gestelde  richtlijnen opereren, met volledige transparantie en 

afspraken rondom bestuur en beloningen.  

Binnen de organisatie zullen er gaandeweg verschillende projecten en activiteiten lopen. Soms in 

opdracht of in partnerschap met derden. Meestal zelf geïnitieerd, waarbij partners worden gezocht. Dit 

zijn projecten waarmee geld gemoeid is. Echter zullen er ook vele activiteiten zijn die geen geld kosten 

of genereren, maar wel aan ons doel bijdragen. Zo is er het advies dat wij op vrijwillige basis geven aan 

initiatieven, organisaties en individuen die zich inzetten voor sociale, maatschappelijke en culturele 

verbetering. Ook treedt μαζί als actief verbinder op tussen verschillende organisaties op dit gebied.  

Verder zullen wij verbindende acties blijven organiseren, waar geen geld voor nodig is, alleen de inzet 

van mensen uit ons netwerk. Bijvoorbeeld nieuwe knuffel acties.  

  



 

2019 

Voorlopig staan de onderstaande projecten in de planning voor de komende jaren. Naast de 

verschillende ad hoc dingen die wij zullen organiseren. Verder lopen dingen als de NieuwNederland 

pagina en het adviseren van andere projecten, initiatieven en organisaties continue door.  

Vreedzame Wijk Amsterdam Oost 

Sinds 2015 wordt er gewerkt aan de Vreedzame Wijk in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Een 

opdracht die door Bas Zwiers op persoonlijke titel is aangenomen, maar die sinds 2017 door stichting 

μαζί wordt uitgevoerd, aangezien het binnen de doelstellingen van de stichting past en zo kansen biedt 

voor synergie met andere projecten. In 2019 is de focus uitgegroeid tot geheel Amsterdam Oost. 

Een van de belangrijkste activiteiten in 2019 was de 

KinderRaad Indische Buurt. 9 kinderen van 3 scholen die 

zijn verkozen tot vertegenwoordigers van hun scholen 

en daarmee van alle kinderen in de buurt. Geen 

kinderen die reageren op vragen van volwassenen en 

klagen over wat er niet goed is, het zogenaamde 

passieve burgerschap dat we al te veel zien. Maar zij 

zullen zelf bepalen hoe de buurt anders kan, wat er 

beter moet en gaan daar zelf voor aan de slag.  

In een reeks bijeenkomsten bepalen zij zelf wat zij willen veranderen, waarom zij dat willen, hoe ze dat 

gaan doen en hoe volwassenen mogen helpen. Dit onder begeleiding van ons.  

Daarnaast zijn er in 2019 mensen binnen de pedagogische civil society getraind worden in de 

methodiek, zodat zij dezelfde ‘taal’ kunnen spreken als de kinderen op school. Een pedagogiek van de 

hoop, waarin we ervoor zorgen dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. Waarin kinderen 

verantwoordelijkheden krijgen. En waarin we als buurt diezelfde verantwoordelijkheden op ons nemen. 

Hear Me Amsterdam 

Onze stichting levert het praktische platform voor een project waarin wordt samengewerkt door de 

Stichting Hear Me, Stichting Emancipator en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Deze 4 partijen 

samen streven naar een tour van een foto-expositie door de stad, waarbij foto’s en verhalen worden 

gedeeld van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.  

Vrouwen die hun stem weer hebben gevonden en deze nu inzetten om anderen te bereiken. Andere 

slachtoffers, andere lotgenoten, potentiële daders en de omstanders.  

Een expositie die ingezet zal worden om gesprekken te voeren, om het taboe te doorbreken zodat 

slachtoffers hun verhalen durven te vertellen, gesprekken over preventie. Deze vinden plaats in 

workshops die door de kernpartners worden verzorgd, maar ook door derden, voor wie we de ruimte en 

expositie ter beschikking stellen. En voor hen is er nog een extra training om het materiaal optimaal in te 

zetten.  

In 2019 is er gewerkt aan de ontwikkeling van het concept, het projectplan en aan de eerste aanvragen 

voor subsidie, met als doel het project in 2020 uit te kunnen voeren.  

 



 

Lasten   Baten 

              

Vreedzame wijk Out of pocket kosten, inhuur derden, vrijwilligers € 74.980   Donaties   € 18.765 

Ondersteuning Partners Donaties en samenwerkingen € 16.609         

Overhead Vrijwilligers, algemene kosten etc. € 1.947         

        Reserves Onttrekking Eigen vermogen € 74.771 

Totaal   € 93.536   Totaal   € 93.536 

 

 

 

 

 

Activa   Passiva 

 1-1-2019 31-12-2019    1-1-2019 31-12-2019 

              

Vaste Activa € 0 € 0   Eigen Vermogen € 74.869 € 98 

Vlottende Activa     Vreemd Vermogen € 0 € 0 

Liquide Middelen € 74.869 € 98      

        

            

Totaal € 74.869 € 98   Totaal € 74.869 € 98 

 

 


