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Nieuw humanistisch fonds geeft geld aan idealisten met een goed plan  
 

 
 
Een erflater heeft enkele honderduizenden euro’s geschonken aan het Humanistisch 
Verbond Amsterdam-Amstelland (HVAA). Om dit geldbedrag op een zorgvuldige en 
transparante wijze, en conform de wensen van de erflater te besteden, heeft het HVAA 
een fonds opgericht: Humanisme Fonds Amsterdam. Het nieuwe fonds investeert in 
projecten die op een vernieuwende en verrassende wijze het humanistisch gedachtegoed 
meer zichtbaar en voelbaar maken in de Amsterdamse samenleving.  
 
Dat is een grote verantwoordelijkheid, een kans en een uitdaging"  

Theo Veltman, voorzitter HVAA 
 
De anonieme erflater schonk een deel van zijn erfenis aan de Stichting Steunfonds Humanisme, 
met de last dit bedrag te besteden ten behoeve van het Humanistisch Verbond Amsterdam-
Amstelland. Het was de wens van de royale erflater met dit geld initiatieven te financieren die het 
humanistisch gedachtegoed verspreiden.  
 
Projectvoorstellen om het humanisme meer zichtbaar en voelbaar te maken 
Iedereen, lid of geen lid van het Humanistisch Verbond, kan tot 30 september 2016 een 
projectvoorstel indienen. Het HFA hoopt verrast te worden door inspirerende, originele en 
uitvoerbare projecten met een grote impact. Het kan van alles zijn: een evenement, een boek, een 
lezing, een bijeenkomst, een kunstproject, een website.  
 
“Verras ons met vormen en uitwerkingen die het moderne humanisme in onze samenleving 
zichtbaar maakt.”  

Stefan Hermsen, penningmeester bestuur Humanistisch Verbond Amsterdam-Amstelland. 
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Het belangrijkste is dat het project het humanistisch gedachtegoed uitdraagt. Hierbij kan gedacht 
worden aan onderwerpen zoals zelfstandig denken, verbinding, dialoog, onderzoeken van 
complexe en ethische vraagstukken, toelaten van ongemak, oog voor diversiteit en de vraag: hoe 
leef ik een goed leven?  
 
Onafhankelijke commissies 
Behalve dat Humanisme Fonds Amsterdam op zoek is naar originele, bijzondere en slimme 
projecten die de wereld een beetje beter maken, moeten de ingediende plannen aan een aantal 
criteria en voorwaarden voldoen, te lezen op www.humanismefondsamsterdam.nl. Twee 
onafhankelijke commissies maken onderdeel uit van de procedure om de plannen te selecteren 
die gefinancierd worden door het Humanisme Fonds Amsterdam. De uitslag wordt 1 april 2017 
bekend gemaakt op de website.  
 
Grijp je kans! 
De oproep van het Humanisme Fonds Amterdam is: Grijp je kans om je idee te realiseren! Meer 
weten over criteria voor toewijzing, voorwaarden, de procedure, het humanisme en het 
Humanisme Fonds Amsterdam? Ga naar www.humanismefondsamsterdam.nl.  
 
************************************************************************ 
Einde persbericht. Voor meer informatie, interview aanvragen of high res foto’s neem contact op 
met Theo Veltman, voorzitter HVAA, via info@humanismefondsamsterdam.nl.   
Bekijk hier het introductiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ypEkhxacTQc 
 


