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STICHTING  

DAAR BEN JE!  

Hoofdlijnen beleid 2022-2025 

 

Het doel van onze stichting is het bevorderen van 

verbinding in ons samenleven, in navolging 

van Christus.  

 

Achtergrond hoofddoel 2022-2025 

Er is in onze samenleving veel verborgen 

eenzaamheid, in alle leeftijdscategorieën, ook onder 

jonge mensen en dat is niet zonder gevaar. Teveel 

in je eigen bubbel blijven bevordert angst en 

wantrouwen, waardoor mensen vervreemden van 

andere mensen en van de samenleving. Los van 

elkaar wijzen zowel Beatrice de Graaf
1
 als Cees 

Zweistra
2
 op het gevaar van radicalisering en pleiten 

voor fysieke ontmoetingsplekken in de samenleving 

om het tij te keren. 

 

De cursus Daar ben je! verbindt deelnemers. Ze 

leren hoe je eenvoudig samen tot bloei komt. De 

cursus is lichtvoetig, laagdrempelig en zit bomvol 

vitamines om te groeien in echtheid, in hechtere 

relaties en nodigt deelnemers uit om te investeren 

in relaties.  

 

 

Hoofddoel 2022-2025 
 

De cursus Daar ben je! wordt verspreid over 

Nederland op diverse plaatsen 'om niet' 

aangeboden. 

 

 

 

                                                           
1
 Opinie Beatrice de Graaf in 'Uit de toekomst' in het NRC van 

zaterdag 24 juli en zondag 25 juli 2021 
2
 Lodewijk Dros bespreekt voor Trouw het boek 

'Waarheidszoekers' van filosoof Cees Zweistra, 25 september 

2021 

Activiteiten  

Om het hoofddoel te bereiken ontwikkelen we de 

volgende activiteiten: 

 promoten van de cursus Daar ben je! 

middels nieuwsbrief en social media 

 trainerscursussen geven en daarmee 

trainers toerusten 

 volgen en bemoedigen van trainers 

 projecten ontwikkelen die helpen om 

het hoofddoel te bereiken 

 samenwerken met derden die eenzelfde 

doel als de stichting voor ogen hebben 

 goede voorwaarden scheppen voor het 

werk van de stichting. 

 

Financiën 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Vrijwilligers 

en bestuursleden krijgen uitsluitend gemaakte 

onkosten vergoed.  

 

Ons verlangen is dat iedereen 'om niet' aan de 

cursus Daar ben je! deel kan nemen. Daarmee willen 

we heel veel mensen in staat stellen om de cursus 

te volgen en bovenal de onderlinge menselijkheid 

bevorderen.  

 

De stichting is opgericht in 2020.  

De cursus Daar ben je! is ontwikkeld door een 

vrijwilliger, zo ook de trainerscursus. Tegelijkertijd 

brengen het organiseren, promoten en geven van 

de cursussen onkosten met zich mee: materialen, 

website, reiskosten en andere onkosten, nieuwsbrief 

enz. 

 

Voor gemaakte onkosten, de promotie van het 

gedachtegoed, aanvullend lokaal advies- en 

begeleidingswerk werven we gelden bij 

particulieren en fondsen. Om het werk goed van de 

grond te krijgen zetten we op projectbasis een 

ZZPer in. Uiteraard alleen als daar voldoende 

middelen voor zijn. 

 

Het tempo en de intensiteit van de activiteiten 

worden bepaald door de inzet van vrijwilligers en 

de hoogte van de inkomsten. 

 


