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Inleiding  
In dit inhoudelijke jaarverslag zullen in het kort de activitei
worden beschreven.  

Activiteitenverslag Stichting Regenboog Amsterdam

Cultuureducatie 
Stichting Regenboog heeft tal van activiteiten 
ontwikkeling van haar deelnemers. Van kunst, muziek, theater tot literatuur en taallessen is er 
een divers aanbod aan cultuureducatie te vinden.  

Teken cursussen en Ebru workshops 
Een voorbeeld van een van de cultuureducatieve activiteiten zijn de tekenlessen en Ebru 
workshops die wij verlenen. Deze lessen zijn in 201
succes, zeker voor herhaling vatbaar. 

Rondetafelgesprekken 
Wekelijks organiseerden wij verschillende rondetafelgesprekken over uiteenlopende 
maatschappelijke thema’s of de actualiteiten. 

Leeskring 
Tijdens leeskringen zijn literaire werken van uiteenlopende auteurs onder leiding van een 
gespreksleider samen gelezen en besproken. Periodiek 
spreken over een specifiek onderwerp of thema. 

Evenementen 
Van Koningsdag tot Vader- en Moederdag of Burendag, Stichting Regenboog staat graag stil bij 
nationale- en internationale feestdag
voor meer verbinding en samenhang in de wijk en de stad. 

Iftar diner  
Voor al onze betrokkenen organiseren wij ie

Ontbijt  
Vrijwel maandelijks zijn er ontbijte
buurtbewoners en andere betro
connecties kunnen maken met andere 

Arabische lessen  
Voor kinderen tussen vier en 16 jaar oud verzorgd stichting Regenboog Arabische lessen in de 
weekenden. Naast deze lessen vinden hier ook leeftijdsgebonden seminars plaats met betrekking 
tot  cultuureducatie en zelfontwikkeling en ontplooiing. 
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