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Verslag Diversiteitprijsuitreiking 2010
20 maart 2010
De Harmonie, Eindhoven
Oorspronkelijk zou de uitreiking van de diversiteitprijs
plaatsvinden in september 2009 maar helaas waren er te
weinig aanmeldingen om doorgang te laten vinden. Gekozen
werd om de uitreiking te laten plaatsvinden tegelijk met het
Regenboogfeest, dat OVAA en Kleurrijke Stad sinds een
aantal jaren samen organiseren.
De uitreiking wordt gehouden in Gasterij de Harmonie in de
Hoogstraat te Eindhoven. Vanaf 18.30 uur is iedereen van
harte welkom in de gezellige zaal. Gastheer van de avond is Martin Voorbij.
Martin is ook één van de genomineerden van de diversiteitprijs die in 2009
aangemeld werd. Alle aanmeldingen van 2009 zijn door de jury ook meegenomen
voor 2010.
Het programma begint om 19.45 uur met Digdg’n Folk,
gevolgd door de opening van het Regenboogfeest door
Patrick van de Voort en Martin
Voorbij. Na de opening wordt
muziek gemaakt door de Paulus
Schäfer Gipsy Band.

Uitreiking OVAA Diversiteitprijs 2010
Om 21.30 uur begint de uitreiking van de diversiteitprijs. De genomineerden zijn
dit jaar:
-Het project “preventie meisjesbesnijdenis Eindhoven” onder leiding van
Elizabeth Ndiaga waarbij negen vrijwilligers betrokken zijn.
- Martin Voorbij met “show your hope”, een reizende show waarbij een
kanariegele truck is volgepropt met beschilderde panelen. De show is
een combinatie van beeldende kunst, vertel-theater en maatschappelijke
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betrokkenheid.
- Winkeliersvereniging Oud Woensel, een vereniging die open staat voor een
multiculturele winkelstraat en markt.
- Fereshteh Moradi, een vrouw die gelooft in gelijke rechten voor vrouwen en
mannen. Ze heeft haar werk bij Vluchtelingenwerk Eindhoven opgezegd om
cursussen Eerwraak te geven aan vrouwen en meisjes om hen te helpen een weg
te vinden naar een zelfstandig en gelijkwaardig bestaan in Nederland.
- William Bos met het project “Out of Area”, een project dat een vernieuwende
kijk biedt op de aanpak van risicojongeren en drop-outs. Out of Area richt zich
met de deelnemers op humanitaire en maatschappelijke projecten om jongeren
een compleet nieuwe uitdaging en zingeving te bieden, door ze mee te laten
werken in een uitdagend project.
- Stichting Present Eindhoven, organiseert eenmalige afgeronde vrijwilligersprojecten voor groepen mensen die zich in willen zetten voor mensen in
Eindhoven die die hulp goed kunnen gebruiken.
Nieuw dit jaar is de invoering van de publieksprijs. De aanwezigen op het
Regenboogfeest krijgen bij binnenkomst een biljet waar alle zes genomineerden
op staan. Aan de informatiestand van OVAA kan dit biljet ingeleverd worden en
worden de standen bijgehouden. Diegene die de meeste stemmen krijgt wint de
publieksprijs.

Bekendmaking juryrapport door Harry Janssen en prijsuitreiking door OVAA
voorzitter Mohamed el Haddad
Juryvoorzitter van de OVAA diversiteitsprijs Harry Janssen wordt naar voren
gevraagd om het juryrapport bekend te maken. Eerst zal de Persoonlijke
Inzetprijs uitgereikt worden, vervolgens de aanmoedigingsprijs en als laatste de
Diversiteitsprijs.
Harry Janssen:

Dames en heren,
U heeft zelf kunnen kiezen tussen zes genomineerden. Dat zal de publieksprijs
opleveren die dit jaar voor het eerst is ingesteld. Nu is het moment aangebroken
om bekend te maken wie van de genomineerden het is geworden. Voor ik over ga
tot het voorlezen van het Juryrapport een kleine toelichting op de procedure.
Hoe komt OVAA aan de genomineerden en aan de uiteindelijke winnaar?
Iedereen die dat wil kan bij OVAA mensen of organisaties aanmelden waarvan zij
vinden dat ze bijdragen aan diversiteit in de breedste zin van het woord. De
4

jury, dit jaar bestaande uit drie personen, is dan na de inzendingen aan zet om
die personen of organisaties te nomineren die het beste voldoen aan de criteria.
De jury heeft alle inzendingen (16 in totaal) bekeken aan de hand van de
volgende vier criteria:
1) Draagt de activiteit bij aan diversiteit?
2) Is het in meerdere of mindere mate structureel?
3) Zijn de activiteiten belangeloos? Daarmee komen vooral vrijwilligersactiviteiten in beeld.
4) Is het project onderscheidend?
Daarnaast kijkt de jury nog apart naar de persoonlijke inzet. Vanaf dit jaar
wordt de prijs voor de 'persoonlijke inzet' genoemd naar het afgelopen jaar
overleden raadslid Jan van de Biggelaar.
"De stad is van ons allemaal", een samenleving met respect voor ieders eigenheid,
waarin je tevens deelgenoot bent van al datgene wat we gemeenschappelijk
hebben. Een ideaal uit mijn leven, mijn werk en mijn politieke overtuiging....." Zo
zei Jan het en zo stond het in het verkiezingsprogramma van de PvdA. De prijs
voor de persoonlijke inzet zal worden uitgereikt door de vrouw van Jan mevrouw
Riet van de Biggelaar.
Naast de diversiteitprijs kennen we een prijs voor persoonlijke inzet en een
aanmoedigingsprijs. De jury heeft zes genomineerden geselecteerd. U heeft ze
reeds gezien. Het aantal aanmeldingen was dit jaar ruim. De jury adviseert het
OVAA om explicieter onderzoek te doen hoe het is gesteld met de diversiteit in
de stad bij de grote bedrijven, instellingen, verenigingen en organisaties.
Immers De stad moet een vijver zijn waar alle vissen in kunnen zwemmen.
De genomineerden zijn:
* Elisabeth Ndiaga en de vrijwilligers van de
GGD;
* Martin Voorbij met Show your hope;
* Winkeliersvereniging Oud woensel;
* Fereshteh Moradi;
* William Bos met Out of Area;
* Stichting Present Eindhoven
Alle genomineerden worden verzocht op het podium te komen.
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Persoonlijke inzetprijs
De persoonlijke inzetprijs gaat naar Fereshteh Moradi. Zij gelooft in gelijke
rechten voor mannen en vrouwen. Vrouwen moeten zelf over hun leven kunnen
beslissen. Vijf jaar heeft ze bij Vluchtelingenwerk verhalen gehoord van vrouwen
die te maken hadden met eerwraak.
Zij maakt zich sterk om het maatschappelijke probleem 'eerwraak' aan te
pakken door middel van voorlichting op scholen, aan school-maatschappelijk
werkers en hulpverleners. Sinds enige tijd heeft zij de gelegenheid om
trainingen te organiseren die vrouwen ondersteuning bieden en hen helpen om
een weg te vinden naar een zelfstandig en gelijkwaardig bestaan in Nederland.
Voor haar dus de persoonlijke inzetprijs.

OVAA Persoonlijke Inzetprijs
2010

250,Aangeboden door:

Eindhoven, 20 maart 2010
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Aanmoedigingsprijs
De aanmoedigingsprijs gaat naar Elisabeth Ndiaga en de vrijwilligers.
Vrouwelijke genitale verminking (VGV), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd,
komt ook in het Westen voor. Elisabeth en 9 vrijwilligers willen
meisjesbesnijdenis in Eindhoven voorkomen door:
- individuele voorlichting en vroegsignalering van bedreigende
situaties;
- verbeteren van de vroegsignalering, melding en afhandeling als
onderdeel van de keten van kindermishandeling en huiselijk geweld;
- het opzetten van voorlichtingsbijeenkomsten met
vertegenwoordigers uit de betrokken etnische groepen en gericht
op deze groepen.
Daartoe wordt gewerkt met sleutelpersonen (vrijwilligers), vrouwen en mannen,
jong en oud. Ze vormen de sleutel naar de gemeenschap, openen deuren, genieten
vertrouwen, hebben affiniteit met het onderwerp, vaardig in de eigen taal,
maken ouders weerbaar en lichten hen voor.
Ze leggen contacten en gaan op huisbezoek en organiseren
voorlichtingsbijeenkomsten. Ze hebben geïnvesteerd in het opbouwen van
relaties om daarna mogelijkheden te zoeken om meisjesbesnijdenis
bespreekbaar te maken. Het bereik is hierdoor goed en dat heeft effect.
Voor hun inzet verdienen zij veel respect en dit kan alleen maar aangemoedigd
worden. Dus daarom de Aanmoedigingsprijs!
OVAA Aanmoedigingsprijs
2010

250,Aangeboden door:

EindhovenVeldhoven

Eindhoven, 20 maart 2010
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Diversiteitprijs
Men richt zich met de deelnemers op humanitaire en maatschappelijke projecten
in gebieden waar dat hard nodig is. Met name met het Lotus-project wil men
jongeren een compleet nieuwe uitdaging en zingeving bieden door hen mee te
laten werken in een uitdagend project (bv. in Bosnië). De kracht van het project
zit in de combinatie humanitaire hulpverlening en het ontdekken van de eigen
competenties. De doelen worden voor twee regio’s bereikt, daar en hier (minder
overlast veroorzakende hangjongeren). Men organiseert ook schoolprojecten
waarbij MBO en HBO studenten in het kader van Out of Area elk jaar naar
Bosnië gaan om scholen, jeugdcentra en instellingen op te knappen.
Met het Lotus project heeft men een vernieuwende kijk en aanpak van
risicojongeren en drop-outs ontwikkeld.
Voor de variëteit, voor het bereik, de vasthoudendheid en diversiteit in de vorm
gaat dit jaar de Diversiteitprijs 2010 naar William Bos van Out of Area!

OVAA Diversiteitprijs
2010

1000,Eindhoven, 20 maart 2010
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Na deze prijzen volgt de publieksprijs. Na alle inzendingen geteld te hebben
blijkt Elizabeth Ndiaga met overtuigend bewijs de winnares te zijn.
Mohamed el Haddad reikt haar de publieksprijs uit in de vorm van een troffee.

Na de prijsuitreiking volgt de Potjo-potjo workshop, waarbij iedereen de kans
krijgt om mee te dansen.

Al met al een hele gezellige avond met een gelukkige winnaar:
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OVAA wil graag de volgende personen/bedrijven bedanken:
* Alle mensen die de moeite genomen hebben een persoon of organisatie te
nomineren voor de Diversiteitprijs 2009/2010.
* De jury voor het beoordelen van deze aanmeldingen.
* Martin Voorbij voor de presentatie.
* Stichting Kleurrijke Stad voor de samenwerking.
* Gasterij de Harmonie en haar personeel.
* Gerard Huijbers voor de fotografie.
* BDO CampsObers Accountants en Belastingadviseurs, Rabobank EindhovenVeldhoven voor het sponsoren van de cheques van € 250,-.
* Kunstenaar Arie Trum voor het kalligraferen van het diversiteitboek.
* Alle aanwezigen van vanavond.
Tot slot wil OVAA de genomineerden en winnaars feliciteren, hierbij in het
bijzonder de winnaars van de Aanmoedigingsprijs: Fereshteh Moradi, van de
Persoonlijke inzetprijs: Elizabeth Ndiaga en van de Diversiteitprijs 2010:
William Bos van Out of Area.

OVAA, stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven
Klokgebouw 196, 5617 AB Eindhoven
tel 040 2569787
www.ovaa-eindhoven.nl
KvK nr 17179478
Rabobank 1175.53.042
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