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Missie

• Wij geloven in de kracht van cultuur. Cultuur geeft 
mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en 
horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen 
bovendien vorm en betekenis aan een 
veranderende omgeving.

• Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt bij aan 
een open samenleving waarin iedereen zijn 
creativiteit kan ontwikkelen. Dit doen we door met 
onze programma’s mensen, organisaties en 
overheden te ondersteunen en met elkaar te 
verbinden.
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