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Manifest

Delft, stad van verbinding
Delft is een stad van en voor velen. In alle eeuwen 
hebben mensen in Delft hun thuis gevonden, 
ongeacht nationaliteit of identiteit. Huidskleur, 
geslacht of (on-)geloof, ze waren niet bepalend 
om Delftenaar te kunnen zijn. 
 
Middenin onze stad staat het standbeeld van 
Hugo de Groot, in 1583 geboren in Delft. Hugo 
de Groot wordt gezien als de grondlegger van 
het internationale volkenrecht. Dreigt er een 
schending van vrede en veiligheid, dan valt men 
terug op zijn gedachten. Wij mensen zijn in 
staat om voor een rechtvaardige samenleving te 
kunnen zorgen mede dankzij zijn ideeën. 
 
Op 15 maart zijn er verkiezingen. Wij roepen onze 
politici op:
∞ te staan voor een inclusieve samenleving, 
waar niemand buitengesloten wordt om wie hij of 
zij is, waarin alle mensen die recht hebben op het 
burgerschap, een volwaardige plek hebben

∞ met kracht en waardigheid de rechtstaat 
en de democratie, de basis van onze vrijheid, te 
verdedigen
∞ mildheid en compassie te tonen met allen 
die dat nodig hebben. Ieder mens heeft recht op 
een humane behandeling

Wij doen een beroep op onze medeburgers om op 
15 maart net als wij deze fundamentele waarden 
van gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit de 
boventoon te laten voeren bij de keuze. 

Mensen van vele achtergronden hebben al 
eeuwenlang in Delft gewoond. Samen zijn we 
deze stad. Wij horen er allemaal bij, bij het Delft en 
het Nederland van Hugo de Groot en vele anderen 
die vóór ons en voor óns aan deze waarden 
hebben gebouwd.

Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven. 
Laten we samen bouwen aan onze vrijheid. 

Laten we staan voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving.

Leo Nijenhuis, Humanistisch Verbond, afdeling Delft
Nina Bogerd, Delft MaMa
Willem Overgaag, Stichting Gezinshereniging 
Vluchtelingen Delft
Michel Fleur, Delftse Werkgroep Homoseksualiteit 
Waltraut Stroh, International Student Chaplaincy Delft
Jasper van der Kooij, Raad van Kerken Delft

Onderteken mee

Wilt u namens een organisatie of als burger van Delft ook het manifest ondertekenen? Mail 
naar bruggenbouwendelft@xs4all.nl en wij vermelden uw naam op onze website.

George Gelauff, platform Bruggen Bouwen Delft 
Ria Pool Meeuwsen, DelftseBuur
Mehmet Taskir, Sultan Ahmet Moskee
Mimoun Outmany, Al-Ansaar Moskee
Monique Toonen, Dag van de Dialoog Delft
Wilma Broeseliske, Delftse Uitdaging



Het platform Bruggen Bouwen Delft wil Delftenaren met elkaar verbinden ‘opdat wij elkaar 
beter leren kennen’. Wij geloven in een inclusieve samenleving. 
website / www.bruggenbouwendelft.nl     
e-mail / bruggenbouwendelft@xs4all.nl
facebook / www.facebook.com/bruggenbouwendelft

Met één of meerdere Delftenaren op 
de foto, een selfie, ongeacht politieke 
voorkeur, levensbeschouwing, gender 
of leeftijd. Mail de foto met een zeer kort 
verhaal (3/4 regels) wie jullie zijn en wat 
de verbinding is. Op onze website en 
Facebook-pagina laten we de ‘Welfies’ 
zien als symbool van verbinding.

Maak een

welfie

Wij roepen kinderen op om een brug te bouwen, 
te tekenen of schilderen en een foto daarvan 
naar ons te sturen. Alle inzendingen laten we 
op onze Facebookpagina zien en een paar op 
onze website. Wij verloten 3 grote Lego-dozen! 

Kinderen bouwen bruggen

« Een brug in de 
Harnaschpolder met tekst 
van dichter en schrijfdocent 
Margriet van Bebber: 
Waar je oversteekt sla je 
een brug. Voor veertien 
bruggen heeft zij gedichten 
geschreven. Het totale 
project heet OverBruggen 
en beslaat 28 bruggen.


