Beleidsplan 2018 – 2020 op de Doelstelling Stichting SamenlevingSamen
Overwegingen en beleidsvoornemens
De doelstelling van Stichting SamenlevingSamen laat zich samenvatten als :

bruggen bouwen, mensen verbinden
De Stichting richt zich op de Ridderkerkse samenleving in al haar facetten.
De aandacht van de stichting gaat specifiek uit naar medeburgers die aanlopen tegen de hardheid en
onverdraagzaamheid van de maatschappij en zich daardoor buitengesloten voelen c.q. daardoor in
problemen gekomen zijn of dreigen te geraken.
Stichting SamenlevingSamen ondersteunt projecten van mensen die actief, verantwoordelijk en
dienstbaar werken aan een meer humane samenleving in het geloof dat op basis van respect en
acceptatie een vreedzaam met elkaar leven in de regio Ridderkerk - ondanks alle diversiteit - mogelijk
en voor allen heilzaam is.
De stichting stimuleert en ondersteunt vernieuwende initiatieven die er toe kunnen leiden dat
groepen met een verschillende levensoriëntatie met elkaar in contact worden gebracht; initiatieven
die het onderlinge begrip versterken en het blijvend samen optrekken van tegenstrijdige groepen
stimuleren.
Deze doelstelling geeft ruimte aan zowel kleinere kortlopende projecten , als projecten die over
meerdere jaren lopen c.q. een permanent karakter hebben.
Bedoelde projecten zullen moeten voldoen aan één of meerdere van de vier speerpunten van beleid.
•
•
•
•

bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid
ontmoeting tussen levensbeschouwingen
actualisering van christelijk geïnspireerd leven
aanmoedigen van "samenredzaamheid"
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Bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid
De afgelopen jaren zagen we de verschillen tussen mensen toenemen. Dit wordt het meest
zichtbaar op het terrein van inkomen, opleiding, herkomst en godsdienst. Verschillen tussen religie,
generaties, cultuur en levensstijlen maken dat mensen zich vaker in hun eigen groep opsluiten.
De Stichting kijkt anders naar recht en onrecht. Zij streeft naar onderling contact en dialoog,
versterking van onderling begrip, respect en acceptatie tussen tegenstrijdige bevolkingsgroepen en
culturen en zij stimuleert om blijvend samen op te trekken.
Ontmoeting tussen levensbeschouwingen
De dialoog tussen religies kan verrijkend en inspirerend zijn. De humaniteit kan een basis vormen
voor wederzijdse herkenning en waardering. Religieuze identiteit is diep in mensen verankerd en
kan dus risico’s met zich mee brengen van onverdraagzaamheid en absolutering van het eigen gelijk.
Uitgangspunt voor Stichting SamenlevingSamen is de realiteit van de verscheidenheid van mensen.
De stichting staat een respectvolle omgang met deze verscheidenheid voor en wil het gesprek tussen
de verschillende stromingen binnen de religies bevorderen.
De stichting wil laten ontdekken dat verscheidenheid in religie en cultuur de beleving van de eigen
identiteit niet in de weg hoeft te staan, maar deze juist kan verdiepen.
Actualisering van christelijk geïnspireerd leven
Vanuit een christelijke levensoriëntatie wil de stichting bruggen slaan naar mensen die persoonlijk
wel christelijk gelovig zijn, maar niet actief deelnemen aan het “christelijk gemeente-zijn”.
Daarnaast wil de stichting de afstand verkleinen tussen mensen die een christelijke levenswijze
voorstaan en mensen die twijfelen aan religie of religie anders beleven.
Onderzoek naar alternatieve wijzen van overdracht van christelijke normen en waarden aan de
samenleving vormt onderdeel van de doelstelling van de stichting. Daarmee wil de stichting
bijdragen aan het (her-) ontdekken van inspirerende aanknopingspunten voor een christelijke
levenshouding.
Aanmoedigen van "Samenredzaamheid"
Steeds meer worden mensen in onze samenleving op zichzelf teruggeworpen. De overheid doet op
allerlei gebieden een stapje terug. Maar niet iedereen kan goed voor zichzelf zorgen. Men mist er
bijvoorbeeld de financiële, organisatorische of sociale vaardigheid voor. Het beroep op
mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe.
De stichting gelooft in een samenleving waarin ook de minder zelfredzame mensen meedoen; hierin
zijn mensen onderling verbonden en is ieder volwaardig lid van de gemeenschap. De stichting steunt
initiatieven die mensen ondersteunen en zelfredzamer maken.
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