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Stichting Regenboog Amsterdam is 2008 opgericht door een groep maatschappelijk betrokkenen die 
zochten naar mogelijkheden om de participatie van burgers aan de samenleving te bevorderen. 
Aandachtspunten van Stichting Regenboog Amsterdam zijn: cultuur, wijkparticipatie, het vergaren 
van informatie over de samenleving en de emancipatie van de vrouwen in de samenleving. Stichting 
Regenboog Amsterdam richt zich niet alleen op burgers in de omringde wijken van Amsterdam maar 
tot de gehele Nederlandse samenleving, van jong tot oud. Stichting Regenboog Amsterdam geeft 
vrouwenemancipatie extra aandacht. Kernwaarden van de stichting zijn dialoog, wederzijds begrip en 
wederzijds respect. 
 
Missie 
Stichting Regenboog Amsterdam wil werken aan de bevordering van harmonie tussen en het welzijn 
van de burgers in (achterstands)wijken en burgers van de hele Nederlandse samenleving. Wij willen 
bewerkstelligen dat mensen van verschillende culturen en achtergronden in harmonie en dialoog 
samenwonen en actief deelnemen aan de maatschappij. Regenboog voorziet in dit proces een 
belangrijke rol voor vrouwen. 
 
Visie 
Stichting Regenboog Amsterdam staat voor een samenleving waarin integratie, solidariteit en 
diversiteit heerst onder de mensen. 
 
Doelstellingen 
De stichting wil aandacht besteden aan onderwerpen op cultureel gebied, integratie, solidariteit, 
diversiteit, duurzaamheid, milieubewustzijn, burgerschapszin, wederzijds begrip, wederzijds respect 
en solidariteit. Het bevorderen van oplossingen van opvoedingsvraagstukken binnen de Nederlandse 
samenleving, het ontdekken en helpen ontwikkelen van de talenten van de jeugd en het stimuleren 
van talenten zich in te zetten voor een betere samenleving behoren eveneens tot de doelstelling van 
de stichting. 
 
Organisatie 
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden : 

- Voorzitter : Mevr.  M. Coskun  
- Penningmeester :  Dhr. A. Saglam  
- Secretaris : Dhr. G.  Yaka  
- Bestuurslid : Mevr. F.  Lapcin  
- Bestuurslid : Dhr. H. Doganbas 

 
Financiën 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Er wordt gerapporteerd 
periodiek door de penningmeester aan het bestuur tijdens de vergaderingen. Besluiten inzake 
financiële zaken worden gezamenlijk door het bestuur genomen. 
De stichting haalt haar financiële middelen uit fondsen, ondersteunende bijdragen en donaties. 
  



Activiteiten 
 
Cultuureducatie 
Stichting Regenboog organiseert tal van activiteiten die bijdragen aan de persoonlijke 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 2017 aan de leerlingen verleend en was een groot succes, zeker 
voor herhaling vatbaar.  
 
Rondetafelgesprekken 
Wekelijks organiseren wij verschillende rondetafelgesprekken over uiteenlopende maatschappelijke 
thema’s of de actualiteiten.  
 
Leeskring 
Tijdens leeskringen worden literaire werken van uiteenlopende auteurs onder leiding van een 
gespreksleider samen gelezen en besproken. Periodiek worden gastsprekers uitgenodigd om te 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 feestdagen. De verschillende evenementen die wij organiseren, zorgen 
voor meer verbinding en samenhang in de wijk en de stad.  
 
Iftar diner  
Voor al onze betrokkenen organiseren wij ieder jaar in de Ramadan een iftar-diner 
 
Ontbijt  
Vrijwel maandelijks worden er ontbijten georganiseerd. Zo proberen wij eenzaamheid onder de  
buurtbewoners en andere betrokkenen bij de stichting te verminderen en zorgen wij ervoor dat ze 
connecties kunnen maken met andere personen en hieruit nieuwe netwerken kunnen ontstaan.  
 
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.  
 


