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26 activiteiten verbinden mensen

Colourful Het Hogeland

27activiteiten verbinden mensen

Advertentie

Het Oranje Fonds ziet vele mooie, hartverwarmende 

voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in 

wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het 

Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht 

van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land 

leefbaar en verdraagzaam te houden.

Het Oranje Fonds steunt Colourful Het Hogeland omdat 

dit van onderop ontstane burgerinitiatief erop is gericht 

om verschillende groepen mensen vanuit verschillende 

achtergronden via laagdrempelige activiteiten met elkaar 

te verbinden. Dit sluit heel goed aan bij de missie van het 

Fonds. Er wordt ingezet op het vergroten van wederzijds 

begrip, doordat de mensen in de dorpen kennismaken 

met andere culturen en vice versa. Ook kunnen ze van 

elkaar leren door te praten over de cultuurverschillen en 

overeenkomsten zodat een vluchteling of statushouder niet 

langer als zodanig wordt gezien, maar als mens. 

Daarbij is het mooi dat vluchtelingen en statushouders 

samen mee de activiteiten organiseren en het daardoor een 

gezamenlijk gedragen project wordt. 

Haar lokale inzet leverde Colourful Het Hogeland ook 

een nominatie voor de Appeltjes van Oranje 2019 op. De 

Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie 

sociale projecten, die op succesvolle wijze verschillende 

groepen mensen verbinden en die ervoor zorgen dat 

mensen weer meedoen in de samenleving. Colourful Het 

Hogeland was één van de 40 genomineerden en ontving 

vanwege deze nominatie een extra bijdrage van € 1.500.

Het Oranje Fonds streeft ernaar, dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. 

Daarom steunen zij ieder jaar duizenden projecten, die mensen met elkaar verbinden, in Nederland en het Caribisch 

deel van ons koninkrijk. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de 

samenleving. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Dit zorgt voor 

een hoger sociaal welbevinden. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor. 

COLOURFUL HET HOGELAND 
SLUIT HEEL MOOI AAN BIJ MISSIE 
ORANJEFONDS

“Het Hogeland is er voor iedereen. 

Daar hechten we als gemeente 

heel erg sterk aan. Colourful Het 

Hogeland bewijst dat verbinding 

tussen mensen – ongeacht waar 

ze vandaan komen – op een 

heel natuurlijke, ongedwongen 

manier kan ontstaan. Een prachtig 

initiatief.”

Mariëtte de Visser, wethouder Het 

Hogeland.”

‘Ik ben stiekem natuurlijk 

hartstikke trots dat de wortels 

van Colourful in mijn woonplaats 

Bedum liggen. Maar ik ben er nóg 

trotser op dat de olievlek zich 

inmiddels verspreid over de hele 

gemeente. Jullie doen op een 

geweldige manier aan verrijking en 

de horizon verbreden.’

Kristel Rutgers, wethouder Het 

Hogeland

bij uw bakker
genieten
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