
 1 

Inhoudelijk Jaarverslag 2017      Stichting Regenboog - Haarlem 
 
Dit inhoudelijk jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van Stichting Regenboog Haarlem in 
het jaar 2017. 
 
Achtergrond Stichting Regenboog 
Stichting Regenboog Haarlem is in het jaar 2000 opgericht door een groep maatschappelijk 
betrokkenen die naar mogelijkheden zochten om de participatie van sociaal zwakkeren aan de 
samenleving te bevorderen. Aandachtspunten waren destijds cultuur, wijkparticipatie en het vergaren 
van informatie over de samenleving. 
 
Missie 
Stichting Regenboog Haarlem werkt aan een bevordering van de harmonie tussen burgers in 
(achterstands)wijken en het welzijn van sociaalzwakkeren in het algemeen. Wij willen bewerkstelligen 
dat mensen van verschillende culturen en achtergronden in harmonie en dialoog samenwonen en 
actief deelnemen aan de maatschappij.  
 
Visie 
Stichting Regenboog Haarlem staat voor een samenleving waarin integratie, solidariteit en diversiteit 
heerst onder de mensen.  
 
De kernwaarden van de stichting zijn dialoog, wederzijds begrip en wederzijds respect. 
 
Doelstellingen 
 
De stichting heeft ten doel de positie en het welzijn van sociaal zwakkeren te verbeteren. Daarnaast 
streeft de stichting naar een bevordering van de integratie en interculturalisatie van sociaal-zwakkeren 
met een migratieachtergrond door middel van activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, 
maatschappij en cultuur. 
 
Stichting Regenboog Haarlem richt zich niet alleen op burgers in de omringde wijken van Haarlem, 
maar op de gehele Nederlandse samenleving, van jong tot oud.  
 
Activiteiten 
De culturele activiteiten van de stichting bestonden uit workshops muziek en folklore voorstellingen. 

 
De stichting heeft tijdens de traditionele islamitische vasten maand Ramadan een iftar bijeenkomst 
georganiseerd voor buurtbewoners en de betrokkenen bij de stichting.  
 
De wijkparticipatie activiteiten van de stichting bestonden uit een open dag voor geïnteresseerden / 
buurtbewoners, een burendag, deelname aan wijkoverleg als stichting en het organiseren van een 
wijkfeesten 2 maal per jaar (lente en herfst). 
 
Verder heeft de stichting voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met diverse onderwerpen zoals: 
de tijdperk van de Sociale Media, opvoeding seminars voor ouders / buurtbewoners en thema-
avonden over actuele onderwerpen. 
 
 
 


