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Project Colourful het Hogeland 
 

Beschrijving project 
Dit project is een vervolgstap om nieuwkomers en de autochtone bewoners kennis met 
elkaar te laten maken en gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en het gesprek met elkaar aan 
te gaan. In 2018 en verder willen we bij kunnen dragen aan het vergroten van de 
participatiemogelijkheden van de nieuwkomers, niet alleen in het sociale leven, maar ook ten 
aanzien van de arbeidsmarkt. Het gaat specifiek om participatie van nieuwkomers, zowel in het 
sociale leven als in het werkleven. Het thuisgevoel stimuleren, eten en muziek maken. 
 
Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 3.170,- 
 

“Integratie en participatie: Bedum leeft weer!“ 
 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Als je aan nieuwkomers denkt, leg je over het algemeen een relatie met statushouders. In dit project 
gaat het om culturen verbinden: om iedereen met iedereen te verbinden, dus zowel nieuwkomers 
als degene die voor de liefde of voor werk is gekomen. Of er bijvoorbeeld al langer is. De 
oorspronkelijk insteek was vluchtelingen betrekken.  
 
Momenteel zijn we aan het uitbreiden over meerdere gemeenten (Winsum, de Marne, Eemsland en 
Bedum) De start om deze 4 gemeenten (Het Hogeland) te verbinden is gemaakt met  “Op 
Roakeldais”.  Met een culinair straat en een Eritrese koffiehoek.  
 
Verrassend in dit project was het aanstekelijke enthousiasme. Nog iedere week melden zich  nieuwe 

vrijwilligers. 

Wat minder goed ging is dat het als het ware uit de hand is gelopen qua succes. Het wordt te veel 

voor alleen vrijwilligers. Er wordt naar de mogelijkheden gekeken om te professionaliseren.  

 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Er zijn 100 gezinnen ingeschreven. Er zijn 160 vrijwilligers en contactpersonen voor dit project, in 
gemeente, onderwijs, politie, MJD, vluchtelingenwerk, Nidos, Rotary Noord-Nederland, Rotary 
Uithuizen-Het Hogeland , sportverenigingen, Werkplein Ability, Op Roakeldais, (Muziek)verenigingen 
en bedrijfsleven in Het Hogeland. 

 
In de werkgroep zitten 8 mensen. Muziek met 2 personen. Bestuur: 4 mensen. Dialoogtafel 2 
personen, en een aparte werkgroep voor mooi Bedum.  
1741 uren per jaar aan vrijwillige inzet verdeeld over 100 vrijwilligers.  

 
De gouden tip  
Het enthousiasme; de passie die je er in stopt. Verbind alles met alles. 


