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Korte terugblik 2013Het jaar 2013 was een jaar van afbouw voor Kosmopolis Utrecht (hierna KU)oude stijl. Er werd geen meerjarensubsidie verleend. Dit betekende tevens dat erafscheid werd genomen van de Vrede van Utrecht (hierna VVU), ons fysieke enjuridische onderkomen (de VVU werd begin 2014 ontmanteld). Er werd eenjaarverslag 2012 geschreven, een financiële afrekening gemaakt insamenwerking met de VVU en de kantoorboedel werd verhuisd.OrganisatieEr vond ook een digitale verhuizing plaats, de website werd verplaatst naar eennieuwe server en compleet heringericht met een nieuw en fris uiterlijk. Eendigitaal kantoor werd ingericht in de cloud. Fysieke bijeenkomsten vondenplaats bij Coffeemania Overvecht, waar gebruikt kon worden van gratis wifi eneen aparte overlegkamer.Alle teamleden gaven aan dat KU echt door moest omdat zij eenmaatschappelijke behoefte zagen. Gelukkig kon iedereen elders betaald aan deslag wat in praktijk betekende dat het KU team per 2013 verkleinde. NancyJouwe, Sjoerd Jaarsma, Icif Coelingh en Bidjai Saktoe besloten om op vrijwilligebasis bijeen te blijven komen. Helaas overleed Icif Coelingh voorjaar 2013, in junigevolgd door een andere, voormalige vrijwilliger. Vervolgens werd besloten eenlangere adempauze te nemen.Een aantal voormalige samenwerkingspartners nodigden ons uit om samen tewerken en daar is bewust niet op ingegaan tot het najaar, waarna we (zeerbescheiden) weer begonnen.ActiviteitenDe Vrije Universiteit (hierna VU) nodigde ons uit om ideeën uit te werkenrondom de Nederlandse slavernijgeschiedenis. De VU was geïnspireerd geraaktdoor ons Sporen van Slavernij Utrecht project, dat in 2011 en 2012 plaatsvond,en wilde dit idee verder uitwerken.Het Bijlmerparktheater nodigde ons uit om samen te werken. 30 november 2013vond de tweede editie van talentenshow Papua’s Got Talent plaats (de eersteeditie in 2012 vond plaats voor een uitverkochte zaal). De talentenshow,ondernemers markt en artist talk met Roy Villevoye, gaven tezamen een diversen rijk beeld van een onzichtbare en diverse gemeenschap in Nederland. Zie ookhttp://kosmopolisutrecht.nl/blog/2013/11/pgii-definitief-programmaKosten/FinanciënAlle kosten die na de fysieke verhuizing zijn gemaakt in 2013 (digitaleverhuiskosten, opzet en server nieuwe site, reiskosten, kosten bijeenkomsten)zijn eigen investeringen geweest en bij de projecten zijn tevens bijdragen van departners gedaan aan de realisatie van het event/project. Voor de duidelijkheid:dat zijn geen gelden die naar KU zijn gegaan.
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Terugblik 2014ActiviteitenIn 2014 ging KU met dezelfde bescheidenheid en middelen door. KU heeft eendrietal publieksgesprekken mede georganiseerd met samenwerkingspartners enwas partner in een onderzoeksproject.Op 21 februari vond in het Tropenmuseum de lancering plaats van hetbelangwekkende boek Dutch Racism plaats, onder redactie van Philomena Esseden Isabel Hoving. KU werkte mee aan organisatie en inhoud van de lancering.Zie voor een verslag ook http://www.nieuwwij.nl/opinie/dutch-racism-nu-het-boek-straks-het-gesprekOp 17 juni vond de lancering plaats inclusief publieksgesprek van het boek
Gemengde Gevoelens, door Baukje Prins. Prins wilde dit graag samen met KUdoen omdat het mooi aansluit bij ons programma Maluku Mokro connection, watwij in 2008 en 2011 organiseerden. Zie ookhttp://kosmopolisutrecht.nl/blog/2014/05/gemengde-gevoelens-boekpresentatie-17-juni-2014-2/Op 13 december vond een rondleiding plaats door de tentoonstelling BLAK, inhet Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU).  Deze expositie was een gezamenlijkidee van KU en AAMU, we waren onderdeel van de redactie in de research faseen leverden een stagiaire die als assistent-curator onderzoek deed. Ziehttp://kosmopolisutrecht.nl/blog/2014/11/rondleiding_blakIn 2014 committeerde KU zich aan de research fase van onderzoeksprojectMapping Slavery van de Vrije Universiteit. Twee stagiaires gingen aan de slagmet onderzoek voor een slavernijroute.  Deze is inmiddels omgezet in eenfietsroute slavernij Utrechtse Heuvelrug. Zie het voorlopige resultaat viahttp://mappingslavery.nl/kaarten/sporen-op-de-utrechtse-heuvelrugTevens hebben we, op verzoek, een aantal keren een wandeling sporen vanslavernij Utrecht gerealiseerd, in samenwerking met partner Tori Oso Utrecht.Daarnaast draaide KU mee in het Mapping Slavery team die in een research faseonderzoek deed naar diverse locaties en contacten legde met diverse potentiëlepartners. De research fase werd afgesloten met de lancering van een basale site,www.mappingslavery.nlOrganisatie en bestuurKU bestond in 2014 uit vrijwilligers Nancy Jouwe, Sjoerd Jaarsma, en stagiairesEveline Sprangers en Thomas van der Brink.We handhaafden ons kantoor in de cloud, voerden webredactie uit en kwamenregelmatig bijeen bij werkplek Coffeemania Overvecht. Vrijwilligers en stagiaireswerkten op vrijwillige basis en met eigen investering.In 2014 is tevens een nieuw bestuur geïnstalleerd en heeft de organisatie zich alsStichting gevestigd. (Tot 2014 resulteerden we onder Stichting Vrede vanUtrecht).
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Het bestuur bestaat uit:
Pepijn Zwanenberg (voorzitter)Raadslid Groenlinks gemeente Utrecht, kunstenaar en DJ.
Jeroen Pattipeilohy (secretaris)Docent, onderwijskundige, ambtenaar DMO gemeente Utrecht (tot 2015)
Yvonne van GenugtenDirecteur Indisch Herinneringscentrum
Hoda HamdaouiCultureel ondernemer, oprichter en hoofdredacteur van Hoda Magazine
Guno JonesPostdoc onderzoeker Vrije Universiteit op het gebied vanburgerschapsvraagstukken en de multiculturele samenlevingKosten/FinanciënOok voor 2014 geldt dat alle organisatie kosten (reiskosten, onderhoud site,overlegkosten) eigen investeringen zijn geweest. Alle projectkosten werdengedragen door de samenwerkingspartners.


