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Omschrijving van het project
Rotterdam kent veel verschillende religies en culturen. De stichting Veelkleurige Religies Rotterdam
(VRR) wil mensen laten kennismaken met deze rijke diversiteit en met elkaar. De activiteiten van VRR
zijn erop gericht om mensen met elkaars cultuur en de rol van levensbeschouwing daarbinnen, in
contact te brengen. De kennis en dat contact is waardevol om meer begrip te krijgen voor elkaar.
Veelkleurige Religies Rotterdam organiseert lezingen, symposia en reizen langs gebedshuizen zoals
moskeeën, mandirs, synagogen en kerken. Vooral voor de Rotterdammers van de toekomst is het
van groot belang om meer te weten van elkaars culturele achtergronden.
Daarom richt VRR zich primair op jongeren, zoals blijkt uit de activiteiten.
Doelstelling:
Ontmoetingen tussen mensen met verschillende culturele (levensbeschouwelijke) achtergronden
organiseren en bevorderen; in dialogen werken aan kennisvergroting van en wederzijds begrip voor
ieders achtergrond.
Daartoe organiseert VRR de volgende activiteiten:
1. Onderwijs & Religie
VRR wil i.s.m. de Pabo-InHolland (Rotterdam, Dordrecht en Den Haag) en de Hogeschool
Rotterdam (Social Work) bevorderen dat hun studenten basiskennis van de religies krijgen,
maar ook meer inzicht op de rol die cultuur en religie speelt in de opvoeding van kinderen.
Dit project heeft als doel een werkelijke kennismaking met de leefwereld van de ‘ander’
mogelijk te maken. De student verblijft als gast in een gezin met een andere culturele of
religieuze achtergrond. Dit betreft het zoeken naar gastgezinnen voor studenten. Hierbij
worden studenten en gastgezinnen aan elkaar gekoppeld. Afhankelijk van de mogelijkheden
van de hogescholen streven we voor het schooljaar 2018 – 2019 naar 25 koppelingen.
2. Op bezoek in gebedshuizen
In het schooljaar 2018 – 2019 organiseert VRR bezoeken aan gebedshuizen waardoor meer
dan 3.000 bezoeken plaats vinden (volwassenen, leerlingen en studenten) aan een
gebedshuis. Het merendeel van deze bezoeken zijn op verzoek van scholen1. De bezoeken
aan gebedshuizen kunnen plaats vinden dankzij de medewerking van verschillende
gebedshuizen in Rotterdam, RK- en PKN-kerken, orthodoxe kerken, migrantenkerken,
verschillende moskeeën (Turks, Marokkaans, Somalisch, Bosnisch), Hindoestaanse mandirs
van verschillende religieuze stromingen, boeddhistische centra (Tibetaans, Chinees), de
beide synagogen en een sikh tempel. In deze gebedshuizen verzorgen vrijwilligers van VRR of
gastheren/gastvrouwen van het gebedshuis als deze voor handen zijn rondleidingen aan
groepen bezoekers van verschillende niveaus en achtergrond. Schoolklassen en groepen
betalen in principe zelf een vergoeding van € 50,- per bezoek aan het gebedshuis dat hen
ontvangt. Deze vergoeding is noodzakelijk om permanent een beroep te kunnen doen op de
participerende gebedshuizen en ter plaatse een rondleider van de religieuze gemeenschap te
regelen die uitleg geeft.
3. Voorlichtingsmaterialen
 Spelkoffer “Reis door Religies”
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Er zijn veel scholen die af en toe deelnemen, naast een grote groep scholen die jaarlijks meerdere bezoeken afleggen. Tot
de groep ‘vaste scholen’ behoren: Comenius college Rotterdam, Melanchthon college Rotterdam, Wolfert Dalton college
Rotterdam, Montessori Lyceum Rotterdam, Marnix Gymnasium Rotterdam, Pabo- Rotterdam en Dordrecht, Pabo-Zwolle,
Radboud Universiteit Nijmegen, een aantal ROC’s uit Rotterdam e.o, Maerlant college Brielle, Farel college Ridderkerk,
Cosmicus college Rotterdam en een aantal RK basis scholen.





VRR heeft vanwege de groeiende behoefte, vooral vanuit het onderwijs, een spelkoffer
ontwikkeld met allerlei religieuze attributen. Deze spelkoffer kan door scholen en
anderen geleend worden, inclusief een lespakket dat door vrijwilligers van VRR verzorgd
wordt.
Powerpoint CD “Zes Religies van Rotterdammers”
Door VRR is een CD gemaakt met een powerpoint-presentatie waarin met foto’s en
teksten een overzicht wordt gegeven van de zes grote religies die in Rotterdam
vertegenwoordigd zijn. Deze CD kan tegen kostprijs besteld worden door scholen.
Fototentoonstelling “Jongeren en Religie”
In 2009-2010 heeft VRR de fototentoonstelling “Binnenstebuiten” naar Rotterdam
gehaald i.s.m. het Nationaal Onderwijsmuseum. Deze tentoonstelling is daarna gratis
beschikbaar gesteld door de makers aan VRR om verder te gebruiken in het onderwijs.
De tentoonstelling wordt door VRR uitgeleend.

Naast deze doorlopende activiteiten, is VRR ook betrokken bij de plannen rond het zogenaamde
educatief centrum Wereldreligies rond de Breepleinkerk in Rotterdam Zuid (zie:
https://veelkleurigereligies.wordpress.com/educatief-centrum-wereldreligies/)
Verder is VRR ook afzender van incidenteel georganiseerde verdiepingsbijeenkomsten onder de
naam “Kleurrijke gesprekken”, waarbij inleiders van diverse levensbeschouwelijke achtergronden
rond een thema een inleiding verzorgen.

Bijlage: lijst van deelnemende organisaties
Humanistisch Verbond, afdeling Rotterdam-Rijnmond, Pieter de Hoochweg 110, Rotterdam
Katholieke kerken:
R.K.kathedraal H H Laurentius en Elisabeth, Mathenesselaan 316, Rotterdam
Dominicus kerk, het Steiger, Hang 18, Rotterdam
OLV van de Vrede Nossa Senhora da Pax, Korfmakerstraat 131, Rotterdam
Sint Hildegardis en Antoniuskerk, Hildegardisstraat 50, Rotterdam
Protestantse kerken:
Pauluskerk, Mauritsweg 20, Rotterdam
Oude of Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20,Rotterdam
Sint Laurenskerk, Grotekerkplein 15, Rotterdam
Hillegondakerk, Kerkstraat 54, Rotterdam
Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Internationale kerken:
Russisch Orthodoxe kerk, Schiedamsesingel 220, Rotterdam
Grieks Orthodoxe kerk, Westzeedijk 333, Rotterdam
Finse Zeemanskerk, ‘s Gravendijkwal 64, Rotterdam
Deense zeemanskerk, Coolhaven 1, Rotterdam
Moskeeën:
Mevlana moskee, Mevlanaplein 1, Rotterdam
Essalam moskee, Vredesplein 7, Rotterdam
Merkez moskee, Duijststraat 26, Rotterdam
Kocatepe moskee, Afrikaanderplein 40, Rotterdam
Centrum de Middenweg, Kerdijk 16 Rotterdam
Turks Cultureel centrum, Insulindestraat 32, Rotterdam
Synagogen:
Liberaal Joodse Gemeente (LJG), Mozartlaan 99, Rotterdam
Nederlands Israelische Gemeente, A.B.N.Davidsplein 2, Rotterdam
Hindoeïstische Mandirs:
Shri Shiv mandir, Nozemanstraat 3, Rotterdam
Shri Sathya Sai Baba mandir, Teilingerstraat 13, Rotterdam
Prabhakar Arya Samaadj mandir, Beukelsdijk 67a, Rotterdam
Sri Dev Rishi Veda Mata mandir, Sandelingplein 14, Rotterdam
Boeddhistische tempels:
Boeddhistisch centrum Phuntsok Cho Ling, Oostkousdijk 17b, Rotterdam
Boedhahuis, Stadspodium, voet Laurenskerk, Rotterdam
Sikhtempel:
Gurdwara Sri Nana Tempel, Ottergracht 6, Rotterdam-Kralingse Veer

