
1 
 

      

Werkplan 2022 

 



2 
 

 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding      3 

Organisatie      4     

De verschilmakers     6 

Meldpunt discriminatie Deventer   7 

 Kerntaken    7 

 Werkzaamheden    8 

 Aventus    11 

Kwartiermaker     11 

Educatie     13 

Activiteiten      15 

Samen leven       19 

 

 

  



3 
 

Inleiding  

Dit is het werkplan van het Etty Hillesum Centrum voor 2022.  

2021 was een bijzonder jaar omdat het centrum 25 jaar bestond. Maar ook omdat vanuit het MDD de kwartiermaker voor de Deventer inclusie deal is 

gestart, de samenwerking met Aventus voortgezet is en omdat De Verschilmakers, een project in samenwerking met het Oranjefonds is gestart. Daarnaast is 

er een nieuwe coördinator voor het MDD gestart. Deze veranderingen en extra activiteiten betekenen een behoorlijke (deels tijdelijke) groei van het 

centrum die in 2022 gecontinueerd wordt.  

De druk op het centrum zelf komt hiermee verder onder druk te staan, zowel financieel als in personele bezetting. . Het werken met uitsluitend vrijwilligers 

in de ondersteuning trekt een zware wissel en daarmee is continuïteit niet gewaarborgd. Ook is de besteding van uren om aangehaakt te blijven bij de 

landelijke ontwikkelingen van de anti discriminatie voorzieningen meer  geworden. Daarbij vraagt het meldpunt onder de aandacht brengen van de 

bevolking, voorlichting geven en ondersteuning bij discriminatie uren 

Om kwaliteit en betrouwbaarheid te kunnen blijven leveren vragen we de gemeente om de budget subsidie voor het EHC te verhogen met €7000,00 zodat 

de huisvestingskosten gedekt zijn. Verder vragen wij om de extra gelden die de gemeentes van het rijk ontvangen voor de anti discriminatievoorzieningen 

door te zetten naar het EHC/MDD. Voor komend jaar vragen wij de subsidie MDD te verhogen naar €0,45 per inwoner. (is nu 0,37) 

Beter samen leven, daar zetten we ons voor in. De directeur, de nieuwe coördinator Meldpunt Discriminatie Deventer, de kwartiermaker,  en 55 

enthousiaste vrijwilligers. 20 van hen zijn inmiddels 70+ en enkelen 80+ In de komende jaren moeten we ons gaan inzetten om  nieuwe en jongere 

vrijwilligers voor het EHC te vinden.  

Zodat we ook in 2022  leerlingen en studenten, groepen en bezoekers laten ervaren en nadenken wat Beter Samen leven betekent en wat je eigen inbreng 

daarin kan zijn.  

Ik wens u verder veel leesplezier bij dit werkplan.   

Gerja Meima  

Directeur EHC  
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Organisatie EHC 

In het komende jaar zijn er 3 mensen in dienst van het EHC. Naast Gerja Meima als directeur/coordinator voor 20 uur is Catja stapper is gestart als 

coördinator MDD(12 uur) . Luna Westervoorde werkt voor 3 jaar als projectmedewerker voor het project De Verschilmakers dat het EHC uitvoert samen 

met het oranjefonds. (12 uur) 

Daarnaast zijn werkzaam Samira Barari als kwartiermaker (ZZPer) en Sabahat Kinaci als begeleider voor Aventus. (betaald als vrijwilligster) de overige 

fincties als beheerder, schoonmaak, administratie, financiele administratie en Pr en communicatie worden op vrijwillige basis gedaan. Drie leden van het 

kernteam van het EHC ontvangen een vrijwilligersvergoeding evenals de gene die de financiële administratie doet.  

In totaal zijn 55 vrijwilligers actief bij het EHC. Ze zijn zeer betrokken en zelfstandig, vaak al wat op leeftijd. Het afgelopen jaar hebben 2 vrijwilligers afscheid 

genomen en zijn er 4 nieuwe mensen bij gekomen. Een daarvan heeft een Syrische achtergrond. Gezien de leeftijd van de huidige vrijwilligers neemt de 

urgentie toe om jongere vrijwilligers aan te trekken. (zie de Verschilmakers) Ook willen we meer vrijwilligers met een andere culturele achtergrond aan het 

EHC binden. Sinds anderhalf jaar biedt het EHC ook een werkervaringsplek aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment is 1 persoon actief 

binnen de communicatie/PR.  

Het vrijwilligersbeleid is wat in het slop geraakt de afgelopen jaren. In 2022 wordt hier, gecombineerd met de Verschilmakers, weer aandacht aan besteed. 

Voor de binding onderling organiseert het EHC in 2022 4x per jaar een vrijwilligers avond. Eens in de 6 weken komt het kernteam bij elkaar om alle 

verschillende plannen en activiteiten met elkaar te delen. Dit team is sinds eind 2021 uitgebreid om Luna ook een plek te geven en de medewerkers van de 

ondersteuning te betrekken. Het kernteam bestaat nu uit:  

 Gerja Meima (directeur) 

 Jeanine Rottier (educatie) 

 Lex Rutgers (herdenken en Etty Hillesum) 

 Tineke Hoogenkamp (mensenrechten en  vredesweek en notulist) 

 Johan van Zeyl (beheer en schoonmaak) 

 Luna Westervoorde (de Verschilmakers) 

 Catja Stapper (MDD) 

 Joke Schoemaker (odministratie en secretariele ondersteuning) 

 Mara de Baas (Pr en communicatie)  

De raad van toezicht van het EHC 2022 bestaat uit:    

 Tseard Ettema, Voorzitter ondernemer ,  

 Jolanda de Kleijn , penningmeester,  

 Wiebo Spoelstra (bestuur Etty Hillesum Lyceum),  

 Margriet Maris (Het Volste Vertrouwen, vertrouwenspersoon) 

 Ömer Melikoglu, aspirant  lid (op moment van schrijven werkplan) 

en actualiteit 
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De Verschilmakers  

 

 
 

Luna Westervoorde maakt namens het EHC deel uit van deze groep Verschilmakers. Dit is een project van het oranjefonds waaraan 25 organisaties uit 

Nederland participeren. Door onderling contact, coaching en uitwisselingsdagen worden organisaties ondersteund in hun zoektocht naar jonge vrijwilligers. 

Voor het EHC is dit belangrijk om feeling te houden met de groepen waar we activiteiten voor doen, maar ook om onszelf als organisatie op te frissen.  

Met dit 3jarige project willen we 15 jonge vrijwilligers  (leeftijd ongeveer 18-30 jaar) aan het EHC binden die deel gaan uitmaken van de vaste kern. We 

willen hen betrekkendoor de hele organisatie heen, op plaatsen zoals Raad van Toezicht, deelname aan het team klachtbehandelaars van het MDD, het 

educatieteam, herdenken, organiseren debatten, gesprekken en activiteiten, een nieuwe tentoonstellingsgroep, struikelstenen  etc.  

 

Luna is eind  2021 gestart met vrijwilligers bevragen op de activiteiten en doelstellingen van het EHC. Hiervan maakt zij een filmpjes die ze gaat gebruiken 

om jongeren te enthousiasmeren voor het EHC/MDD. Eind 2022 verwachten we de eerste jonge vrijwilligers een plaats te hebben gegeven.   
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In dit hoofdstuk beschrijven we de kerntaken van het MDD, de werkzaamheden van het MDD voor 2022, het project sociaal werk(t) met Aventus en 

benoemen we kort de taak van de kwartiermaker en benoemen we wat het traject na afronding hiervan kan zijn.  

 

 

Kerntaken MDD 
 24/7 Bereikbaar voor melders  

 Registratie en bijstand meldingen 

 Voorlichting en trainingen onderwijs en arbeidsmarkt 

 Kennisdeling en deskundigheidsbevordering professionals 

 Beleidsadvies voor gemeente en organisaties 

 Advies/Informatie voor burgers en professionals 

 Cases- en beleidsoverleg met politie en OM (zaaksoverleg en Regionaal Discriminatieoverleg) 

 Ontwikkeling aanpak discriminatie 
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Werkzaamheden MDD 2022 
 

ONDERWERP WAAROP DE 
ACTIVITEIT BETREKKING 
HEEFT 

DOEL VAN DE ACTIVITEIT WAT EN HOE WIE BENODIGDE 
INFORMATIE 

TIJDSPLANNING 

WEBSITE Vergroten bereikbaarheid, 
PR en vermelding 
activiteiten/workshops/lezingen 
etc.  

Nieuwe 
website 

Emil Yildrim 
Project 
Hybride leren  

Oude website, 
website EHC, 
Planning en 
werkplan,  

Voor juni 2022 

      

PROFESSIONALISEREN TEAM Bijscholing  klachtbehandelaar LVTD Vizier en of 
Artikel1 
organisatie  

Offerte Op basis van beschikbaarheid, 
2 dagdelen 

      

LVTD Landelijk beleid 
Kennis overdracht 

Bezoekenvergad
eringen landelijk 
overleg 

Coördinator  Agenda en 
notulen 

1 x per 3 maanden, in totaal 4 
x per jaar excl. 2 daags overleg 
 

      

REGIONAAL DISCRIMINATIE 
OVERLEG 

Regionale zaaksbehandeling 
Openbaar Ministerie en Politie 
Oost-Nederland  

Bezoeken 
vergaderingen 

Coördinator  Agenda en 
notulen 

1 x per 3 maanden, in totaal 4 
x per jaar 

      

REGIONAAL DISCRIMINATIE 
OVERLEG 

Regionaal beleid Openbaar 
Ministerie en Politie Oost-
Nederland  

Bezoeken 
vergaderingen 

Coördinator  Agenda en 
notulen 

2 x per jaar 

      

 
VOORLICHTING MDD 

Informatie over MDD en 
drempel verlagen discriminatie 
meldingen 

Buurthuizen, 
Moskeeën, 
instellingen 

Coördinator 
en klacht 
behandelaar 

PPP op maat, 
folders en 
gadgets 

1 x per maand, in totaal 12x 
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TEAM VERGROTEN MET 
MINIMAAL 2 
KLACHTBEHANDELAARS 

Continuiteit garanderen van 
team klachtbehandelaars  

Advertenties, 
Deventer Doet, 
website, social 
media 

Coördinator  Wervingstekst 
aanleveren 

2022 

      

EDUCATIE Voorlichting en preventie 
discriminatie 

PO  / VO Educatie team Diverse 
educatieprogra
mma’s   

 

      

VOORLICHTING  Voorlichting geven over MDD Div ISK klassen  Coordinator  PPP 1x per jaar 

      

INCLUSIE DEBAT 
GEMEENTERAADSVERKIEZING  

Grondwet Artikel 1: Gelijke 
behandeling en 
discriminatieverbod onder de 
aandacht brengen 

Politieke 
partijen en 
burgers van 
Deventer 

EHC/Kwartier
maker en 
MDD Team 

Adhv Stellingen 
van politieke 
partijen  

10 maart 2022 

      

TENTOONSTELLING 
GEMEENTERAADSVERKIEZING 

Grondwet Artikel 1: Gelijke 
behandeling en 
discriminatieverbod onder de 
aandacht brengen 

Politieke 
partijen en 
burgers van 
Deventer 

EHC en MDD 
Team 

Expositie 
stellingen 

01-02 tm 16-03-2022 

      

SOCIAL MEDIA nieuwsberichten en 
activiteiten plaatsen en bereik 
volgers vergroten 

Volgers Klachtbehande
laar 

Internet, 
kranten etc. 

Hele jaar, minimaal 1 x per 
week. 

      

ADV-NET AANTALLEN 
MELDINGEN PER CATEGORIE  

Cijfers meldingen Monitor LTVD Coördinator 
en klacht 

ADV-net Uiterlijk 24-01-2022 
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behandelaar 

      

ADV-NET AANTALLEN 
MELDINGEN PER CATEGORIE  

Cijfers meldingen Gemeenteraad 
Deventer 

Coördinator 
en 
klachtbehande
laars 

ADV-net en 
brief 

Uiterlijk 01-06-2022 

      

ADV-NET REGISTRATIE Cijfers meldingen Up to date 
houden ADV-
net 

Coördinator 
en 
klachtbehande
laars 

Verwerken, 
categoriseren 
en afsluiten 
meldingen 

Elke week 

      

INLOOPSPREEKUUR Voorlichting melding 
discriminatie 

Alle inwoners 
Gemeente 
Deventer 

Team MDD flyers 12 x per jaar, 1e zat vd maand 
11.00- 13.00  

      

ISK Voorlichting melding 
discriminatie 

Leerlingen ISK Team MDD Powerpoint 1 x per jaar 

      

INTERVISIE  kennisontwikkeling professionals 
van de diverse 
ADV’s 

coördinator Cases  4x per jaar  
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Project: hybride leren 

In september 2020 is gestart met een pilotproject hybride leren in samenwerking met Aventus, de opleiding social work.  Dit eerste jaar heeft Malika el 

Mouridi vormgegeven samen met Clementine bolwerk (vrijwilliger EHC en docent Aventus). Het was een succesvoltraject met 12 leerlingen. Halverwege 

2021 is gestart met het tweede termijn met 15 leerlingen.  

De lessen en opdrachten worden verzorgd door  Sabahat Kinaci, Sociale teams Deventer en Deventer in Dialoo,  samen met Hannah Wuyster van het MDD  

Clementine Bolwerk is als docente vanuit het MDD aanwezig en is tevens vrijwilligster bij het EHC.  

Het komende jaar zal de focus van de lessen liggen op betekenins en activiteiten rond begrippen: discriminatie, vooroordelen, diversiteit en inclusie.  

Kenmerk voor een hybride leeromgeving is dat studenten school en beroepspraktijk in elkaar schuiven en zijn opgenomen in één onderwijsontwerp. Een 
leeromgeving waarin het werkende leren in de beroepspraktijk direct verbonden wordt met expliciete kennis. Waarin ‘denken’ en ‘doen’ niet van elkaar 
gescheiden zijn maar in ruimte en tijd heel dicht op elkaar zitten.  

De opleiding Sociaal Werk kiest vooralsnog voor een ‘lichtere’ vorm, waarbij studenten een dagdeel bezig zijn met Praktijkleren. Hierbij geldt het volgende: 

- Studenten zijn lerend en oefenen met skills die nodig zijn in de praktijk; 
- Studenten werken aan betekenisvolle opdrachten in levensechte situaties; 
- De opdrachten worden met de docent en de professional uit het werkveld ontwikkeld;  
- In elke opdracht komen de twee kanten van beroepsonderwijs bij elkaar: werkprocessen, beroepshouding en het toepassen van kennis en 

vaardigheden binnen het werkveld en het onderwijs met methodische aanpak, theorie, vaardigheden en reflectie.  

De leerlingen zijn elke woensdagmiddag in het EHC.  

   

Kwartiermaker voor de Deventer Inclusiedeal.  

Vanuit de ambassadeursgroep die in 2021 gestart is worden  begeleidingstrajecten opgezet bij organisaties in Deventer. Daarnaast vinden adviesgesprekken 
plaats en zijn er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd.  

Op 21 april 2022 zal de Deventer inclusiedeal gepresenteerd worden aan de gemeenteraad en B& W en aan de organisaties in Deventer. Deze feestelijke 
gebeurtenis zal plaatsvinden in Mimik en zal gecombineerd worden met het uitbrengen van de film De Wasstraat.   
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Diversiteitsprijs Het Verschil     

Het Verschil: Sinds 2020 is de prijsuitreiking van de diversiteitsprijs op de eerste dinsdag van oktober. Dat is diversity day. Dit is een dag die met name in het 
bedrijfsleven aandacht krijgt. De impact van deze dag willen we ook in Deventer zichtbaar maken met o.a. de uitreiking van Het Verschil als onderdeel 

daarvan. Komend jaar zal de prijs onderdeel zijn van de Deventer inclusie deal en uitgereikt worden op dinsdag 4 oktober.  
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Educatieprogramma’s   

Het EHC heeft  lessen voor basisscholen (groepen 5,6, 7 en 8)  en VO(1ste en 2e klas) en doet een project hybride leren met Aventus, een les voor de minor 

intercultureel van Saxion. Daarnaast worden vanuit het MDD lessen gegeven over discriminatie aan leerlingen van de internationale schakelklassen. Ook 

doet het EHC mee aan het landelijk project Oorlog in mijn buurt.   Vanuit de werkgroep Struikelstenen wordt ook samengewerkt met 1 of meerdere 

basisscholen. 

De lessen zijn waar mogelijk aangepast, zodat ze ondanks coronamaatregelen gegeven kunnen worden. (evt op school) 

Basisonderwijs  ( 450-600 leerlingen)  

-  de les Een foto uit 1942, die bij basisscholen belangstelling had in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid, is weer onder de aandacht gebracht van de 

scholen omdat de onderwerpen als zondebok, uitsluiting, discriminatie blijvende actuele thema's zijn, waar het Etty Hillesum Centrum zich voor in wil 

zetten.   Een aantal scholen heeft zich al aangemeld voor de eerste helft van 2022. 

- In 2022 zal Oorlog in mijn buurt op een aantal scholen in Deventer draaien. Daarvoor wordt vanuit INMIJNBUURT nog financiering gezocht.  Vorig jaar 

heeft het Etty Hillesum Centrum voor de Stichting In mijn buurt het project Oorlog in mijn buurt gedraaid op een school in Diepenveen.  De kern van de 

projecten In mijn buurt is dat kinderen ouderen in hun eigen buurt interviewen die de oorlog hebben meegemaakt, of als gastarbeider of vluchteling hier 

gekomen zijn of uit een van de voormalige Nederlandse koloniën komen. Met als doel meer begrip, minder vooroordelen en meer binding met de buurt. 

Ook wil het Etty Hillesum Centrum de 2 andere projecten van de stichting: Aankomst in mijn buurt en Koloniale sporen gaan uitvoeren. Deze projecten zijn 

zowel geschikt voor basisscholen, middelbare scholen en het mbo.  (voor meer informatie over deze projecten www.inmijnbuurt.org) verwacht wordt dat 

we daar in 2023 mee kunnen starten.   

- het Etty Hillesum Centrum neemt deel aan het project Deventer in Perspectief van Deventer Kunstcircuit. Het Etty Hillesum Centrum is als instelling voor 

Cultureel Erfgoed gekoppeld aan VSO de Linde en Nicolaasschool Schalkhaar. De lessen die in samenwerking met de scholen gemaakt worden, zullen in de 

eerste helft van 2022 uitgevoerd worden. 

Vanuit het leggen van de struikelstenen worden 2 basisschoolklassen betrokken. 

In samenwerking met het Joods cultureel kwartier wordt een brievenproject Joodse ouderen gedaan.   

 

 

http://www.inmijnbuurt.org/
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Voortgezet onderwijs (1500-1800 leerlingen) 

Aan de klassen die de afgelopen jaren niet hebben kunnen deelnemen 

aan de zoektocht naar Etty Hillesum worden zo veel mogelijk ingehaald 

door op school een les te verzorgen door een van de educatie 

medewerkers. Verder verwachten we dat alle eerste- en tweedejaars in 

2022 weer kunnen komen.  

MBO Aventus (60 studenten)  

15 leerlingen nemen op woensdagmiddag deel aan sociaal werk(t) ( zie 

MDD) 

Klassen Aventus nemen deel aan educatie/joodse wandeling  

HBO Saxion (80 studenten) 

Twee keer per jaar wordt met ongeveer 40 leerlingen een programma 

gevolgd over joodse geschiedenis van Deventer, gecombineerd met een 

wandeling.  

Scholen buiten Deventer (125-150 leerlingen) 

Veluws college Twello: de intentie is om in mei een serie lessen te doen 

met tweedejaars veluws college over LHBTi acceptatie. Hiervoor zijn 

voorbereidingen gestart met COC en Veluws college.  

Voorlichting op scholen vanuit MDD (40-60 leerlingen) 

 Het MDD verzorgt voorlichting op het ISK aan 3-4 klassen. 
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Activiteiten in het Centrum  
Over Etty Hillesum (300-400 verwachtte belangstellenden) 
 
Online lezingen  
In 2020 is in samenwerking met het Etty Hillesum Huis (in oprichting) in Middelburg een serie online lezingen rond Etty Hillesum gehouden. Dit was 
succesvol en voor herhaling vatbaar.  
 
Leesgroep “Lezen en schrijven met Etty” 
Dat Etty’s werk blijft inspireren blijkt ook uit de jaarlijkse leesgroep. Zij gaan met elkaar dieper in op het werk van Etty en de betekenis daarvan in deze tijd 
en voor hen persoonlijk.  
Etty heeft in ongeveer anderhalf jaar haar dagboek geschreven (begin maart 1941-begin september 1943). De leesgroep is gestart in september 2021 met 
een nieuwe groep van 9 deelnemers.  
 
Lezingen en groepsbezoeken  
Het werk van Etty Hillesum is actueler dan ooit. Haar zoektocht naar liefde in plaats van haat, naar samen in plaats van uitsluiten inspireert veel mensen. Het 
EHC wordt bezocht door personen/ groepen van over de gehele wereld die een voorstelling en/of lezing over Etty willen bijwonen.  Speciaal voor hen 
hebben we de Etty Hillesum lezing ontwikkeld.  In 2021 hopen we weer groepen en  joodse wandeling extra te ontvangen.  Buiten de maandelijkse 
wandeling. Maar alles zal afhangen van de tijdsduur van de coronamaatregelen.   
De momenten waarop aan het leven en werk van Etty Hillesum in ieder geval aandacht wordt besteed zijn  rond haar geboortedag 14 januari en rond haar 
sterfdatum 30 november.  
 
Biografie van Etty door Judith Koelemeijer 
Rond het verschijnen van de biografie van Etty Hillesum zullen wij in samenwerking met Praamstra activiteiten en lezingen organiseren.  Het boek zal zomer 
2022 verschijnen.  
 

Over de Joodse geschiedenis (500-600 verwachtte belangstellenden) 
Werkgroep Struikelstenen  
Onder de paraplu van het EHC functioneert de werkgroep Struikelstenen sinds 2014. Struikelstenen zijn kleine vierkante herdenkingssteentjes van messing 

met de naam, geboorte- en sterfdatum en locatie van een vermoorde joodse inwoner en/of  verzetsstrijder. In Deventer zijn 100 struikelstenen gelegd. In 

totaal worden er 460 struikelstenen gelegd. Jaarlijks zijn dit 25 stenen, die in bijzijn van nazaten en een groep 8 van een basisschool, worden gelegd. De 
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leerlingen verdiepen zich in de verhalen van de vroegere bewoners en lezen deze voor tijdens de steenlegging. Zo wordt ook de nieuwe generatie betrokken 

bij herdenken. Afhankelijk van de mogelijkheden zal dit ook dit jaar georganiseerd worden. www.struikelstenen-deventer.nl  

Joodse wandeling  
De Joodse wandeling is eens per maand. Daarnaast is het mogelijk de wandeling op aanvraag te doen. Het EHC is geopend voor bezoekers op zaterdag en 

zondagmiddag van 13.00-16.00 uur 

Verder zijn er diverse geplande activiteiten rond Joods Deventer. Zie voorlopige agenda.    

Actuele onderwerpen  
Diversiteit en Inclusie zijn het thema van dit moment. Daarom zullen we in 2022 verschillende activiteiten binnen dit thema gaan organiseren. Daarnaast 

zetten we activiteiten rond LHBTi voort en blijft het EHc aangesloten bij de vredesweek, keti koti  en filosofie.  

LHBTi activiteiten  

De tentoonstelling QUEER!  zal in de maanden april en mei weer te zien zijn in het EHC. Rond deze tentoonstelling zal voorlichting gegeven worden door 
medewerkers van 113. Daarnaast willen we voor jongeren (Verschilmakers) 1 of twee avonden organiseren met kunstenaars uit de LHBTi gemeenschap.  
De cocktail bijeenkomsten worden voortgezet.  Sinds 2015 functioneert binnen het COC Deventer een werkgroep Cocktail, die zich richt op sociaal contact 
voor LHBTI-asielzoekers uit de regio van het COC Deventer (Stedendriehoek). 
Zij doen een maatjesproject  en bijeenkomsten voor deze doelgroep, waar de asielzoekers elkaar kunnen ontmoeten. 

 
Een goed gesprek  
Een oud plan willen we in 2022 gaan uitvoeren. 4 laagdrempelige avonden om met jong en oud te spreken over onderwerpen die het samen leven raken. 
We noemen het nu een goed gesprek over vrijheid.  
 
Vredesweek  
EHC neemt deel aan de Vredesgroep Deventer die diverse activiteiten in Deventer organiseert, zoals de kunstroute, de walk of peace, meditaties/workshops 
en lezingen. Het thema van de Vredesweek in 2022 wordt in januari vastgesteld. 
 
Dag van de mensenrechten en internationale samenwerking.  
Het EHC participeert in de verschillende werkgroepen rond mensenrechten, internationale samenwerking en shelter city. Waar mogelijk vinden lezingen en 
ontmoetingen plaats in het EHC. De komende jaren wil het EHC meer aandacht vragen voor kinderrechten (jonge mensen tot 18 jaar) en de deelname van 
jonge mensen aan besluitvorming.  
 

http://www.struikelstenen-deventer.nl/
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De voorlopige activiteiten agenda is:   
 
15 jan  geboortedag Etty Hillesum     

Jan   20 en 22 januari project Sefardisch Joodse liederen. In samenwerking met het CDS  

27 jan:   Intern. Holocaust Herdenkingsdag 

Febr   Goed gesprek over vrijheid (1) 
Febr   tentoonstelling inclusie in de politiek 
9 maart  theatervoorstelling over eer en eerwraak (vrouwendag) 
10 maart  Inclusiedebat, onderdeel van de Deventer inclusiedeal. Door MDD en EHC 
21 april  inclusiefestival, onderdeel van Deventer inclusiedeal.  
1 mei  Open Joodse Huizen 

4 mei   dodenherdenking, EH monument 

Mei   filosofie-driedaagse gegeven door Petra Bolhuis www.maieutiek.nl. Jaarlijks zijn er  2 filosofische boekbesprekingen door John Bos  

Mei   goed gesprek over vrijheid (2)April-mei  Tentoonstelling Queer komt terug in voorjaar 2022.  

5 juni  opening tentoonstelling "Verlaten schoolplein" (maanden juni t.m aug) 

Juni  struikelstenenlegging ca 30 stenen 

1 Juli   In Mimik zal aandacht besteed worden aan keti koti. Het EHC zal daarop aansluiten met een lezing over slavernij in de week 

voorafgaande daaraan.  

Sept   goed gesprek over Vrijheid (3) 
Sept   Vredesweek EHC(17 t/m24 september) 

Nov   goed gesprek over Vrijheid (4) 
9 nov   Kristallnacht herdenking  
10 Dec   Lezing dag van de mensenrechten MDD en EHC 
 

Zaalverhuur  

De zaal van het EHC  is geregeld verhuurd, voor vergaderingen, cursussen, koren en trainingen. Dit doet het EHC bij voorkeur voor onderwerpen die 

aansluiten bij onze thema’s. De Vrije academie is met cursussen en lezingen een vaste huurder geworden.  De VA heeft voor begin 2022 zalen gereserveerd 

voor 21 dagdelen. Dit zijn altijd onderwerpen die of cultureel zijn of maatschappelijk.  

 

http://www.maieutiek.nl/
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Donaties en giften  

Er zijn ruim 100 donateurs die het EHC steunen met een grotere of kleinere jaarlijkse gift. 

In 2020 is een nieuwe website gelanceerd. Daarop kunnen mensen die een boek bestellen of zich aanmelden voor een activiteit tevens een donatie doen.  

Op basis van de eerste donaties verwachten we daarvan een opbrengst op jaarbasis van €1000,00  
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Samen leven,  samenwerken   

Organisaties waar het EHC strategisch mee samenwerkt zijn:  

Etty Hillesum lyceum  (educatie, profielwerkstukken, ontwikkeling educatieve projecten) 

Amnesty International (dag van de mensenrechten en diversiteitsprijs Het Verschil) 

Gemeente Deventer (werkgroep diversiteit/ internationale samenwerking / het verschil) 

COC (diverse samenwerking ) 

Het MDD werkt samen met de landelijke ADV’s, de politie en het OM.  

 

Organisaties waarmee we samenwerken in gerichte projecten zijn:  

Historisch centrum Overijssel (in bewaring geven van documenten en films) 

dEVENTer 

Kunstcircuit (educatie / erfgoededucatie  binnenstad) 

Deventer Verhaal (erfgoed en  educatie) 

Centrum voor Diversiteit en samenleving (diverse samenwerking) 

Vluchtelingenwerk (dag van de mensenrechten) 

Inclusive Wave Voorst  

Humanitas  

Matz social  

Raad van Kerken (alg) 

Penninckshuis 

Bibliotheek Deventer  

Saxion(erfgoed / studium generale / shelter city) 

Aventus (hybride leren)  

Vrouwen voor elkaar   

Lebuinuskerk  (erfgoededucatie) 

GGH (erfgoed educatie en gezamenlijke programma groepen ) 

Deventer Wereldstad  

Herinneringskamp Westerbork ,  
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EHOC en Etty Hillesum huis Middelburg,  

Joods cultureel Kwartier Amsterdam  

 

Het EHC participeert in een aantal netwerken: 

Netwerk cultureel erfgoed  

Netwerk internationale samenwerking  

Netwerk oorlogsbronnen  

Sineon, netwerk synagoges oost Nederland  

Werkgroep dag van de mensenrechten  

 

 


