
Welkomstwoord Sandra Roza, voorzitter Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân.

Kleurrijke ontmoeting “In vrijheid Verbonden”, 19-11-2007

Goedenavond dames en heren, 

Ik ben Sandra Roza, sinds kort voorzitter van Kleurrijk Fryslân en heet u allen namens 

Kleurrijk Fryslân van harte welkom in deze prachtige ruimte voor deze kleurrijke 

ontmoeting. In het bijzonder wil ik ook de heer Nijpels, commissaris van de Koningin in 

Fryslân, mevrouw Bakker, voorzitter van de landelijke projectgroep “In Vrijheid Verbonden” 

en de heer Sluiter, wethouder in Leeuwarden voor o.a. zorg, opvang en grotestedenbeleid 

welkom heten bij deze kleurrijke ontmoeting.Wij zijn erg blij, dat wij vanavond gebruik 

mogen maken van deze prachtige accommodatie en willen het bestuur van het Marokkaans 

Religieus Centrum hiervoor hartelijk danken.

Deze kleurrijke ontmoeting hebben we de naam “In vrijheid verbonden” meegegeven, wat 

ook het motto is, van de landelijke campagne, waarmee landelijke leiders van 

levensbeschouwelijke stromingen in Nederland op 23 januari van dit jaar de bevolking 

hebben opgeroepen tot een respectvolle omgang met elkaar. Kleurrijk Fryslân ondersteunt 

deze verklaring. Tijdens de Kleurrijke Viering van de 21e maart, de internationale dag tegen 

racisme, op 21 maart 2007 in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden heeft Kleurrijk Fryslân het 

startsein gegeven voor een actie om ook in Friesland breed draagvlak te creëren voor deze 

verklaring. Daarna hebben we op verschillende manieren waaronder 5 mei, de website van 

Kleurrijk Fryslân, plaatselijke groeperingen en verenigingen en in Oenkerk tijdens de viering 

met internationale landbouwstudenten, welke aangestuurd werd door Corry Nicolay, 

aandacht gevraagd voor deze campagne. Corry Nicolay is momenteel in Tibet voor een 

project aldaar en heeft zich voor vanavond afgemeld.

Het landelijke campagne telt nu 1013 handtekeningen. In Friesland hebben we door inzet 

van o.a. mevrouw Janki, Mevrouw Narain, de heer Wieringa, de heer Heemskerk, de heer 

Farmani en nog vele anderen 780 handtekeningen weten te verzamelen. Ook zijn er nog een 

heleboel onderweg en we blijven natuurlijk nog doorgaan met het verzamelen, wat nog 

nagestuurd wordt.

Aansluitend wil ik nog benoemen dat Kleurrijk Fryslân ook meegedacht heeft bij het 

ontwikkelen van de Friese Fiergezichten, wat een initiatief was van de heer Nijpels.

Waar de politiek zich druk maakt om de wetgeving en om maatregelen om geweld te 

voorkomen, maken wij ons druk om mensen, die in vrijheid verbonden willen zijn. 

Met deze woorden wil ik de verzamelde handtekeningen nu overhandigen aan de heer 

Nijpels, die deze na zijn reactie, doorgeeft aan mevrouw Bakker van de landelijke campagne. 

En na de reactie van mevrouw Bakker zal de heer Sluiter een inleiding verzorgen, wat gevolg 

wordt door een zaaldiscussie onderleiding van Fatima Taihan, bestuurslid van Kleurrijk 

Fryslân.
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Sandra Roza, Voorzitter Kleurrijk Fryslân
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