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Betreft: vragen ex art. 33 RVO inzake het aanbieden van workshops waarzeggerij door 

Cardanus 

 

Geacht College, 

De ChristenUnie heeft kennis genomen van de spirituele dag “Tussen hemel en aarde”  die 

Cardanus, de welzijnsinstelling van de gemeente Amstelveen, heeft georganiseerd op 30 maart 

jl. Op die dag hebben burgers kunnen kennismaken in workshops en lezingen over onder meer 

handlezen, astrologie of tarotkaarten. Ingezet werden mensen die bijzondere talenten zouden 

hebben op het gebied van spiritualiteit, tarot, astrologie, stenenleggers, yoga en 

orakelsnuffelen. Inmiddels is de ChristenUnie gebleken dat Cardanus onverdroten doorgaat met 

het aanbieden van deze vormen van waarzeggerij. Zo heeft Cardanus om, zoals zij zelf zegt “na 

het succes van 30 maart”, op 15 april jl. in het wijkcentrum ’t Openhof een verdiepende 

workshop tarotkaarten georganiseerd.  

Zoals u uiteraard weet is Cardanus de instelling die van de  gemeente de opdracht heeft om 

ons welzijnswerk uit te voeren. Het welzijnswerk houdt onder meer in dat mensen kunnen 

meedoen in de maatschappij, dat burgers met elkaar worden verbonden en dat eenzaamheid 

wordt bestreden. In dat kader worden vrijetijdscursussen aangeboden die dergelijke doelen 

nastreven. In dat kader zijn ook buurtcentra ingericht welke door Cardanus worden 

geëxploiteerd. Cardanus biedt bovengenoemde workshops aan in buurtcentra en met (indirect) 

de naam, het geld en overige middelen van de gemeente.  

Naar aanleiding van deze berichtgeving zijn bij de ChristenUnie de volgende vragen gerezen.  

 

1. Heeft het college er weet van dat Cardanus zich inzet om waarzeggerij en andere 

paranormale activiteiten te promoten bij de Amstelveense burgers?  

2. Bent u met mij van mening dat het welzijnswerk onder meer als doel dient te hebben dat 

mensen meedoen in de maatschappij en om mensen aan elkaar te verbinden? 

3. Dat het gemeentelijke welzijnswerk niet als doel heeft om mensen te binden aan 

(waarzeggerij)kaarten, waarvan men denkt dat die bepaalde machten en krachten 

vertegenwoordigen en de toekomst kunnen voorspellen of anderszins iets te vertellen 

hebben?  

4. Indien ja, is het college dan met mij van mening dat paranormale activiteiten, zoals 

waarzeggerij, niet vallen onder het welzijnswerk?  

5. Bent u met mij van mening dat het uw welzijnsorganisatie (Cardanus) niet past om zich 

met gemeenschapsgeld en –middelen in te zetten om waarzeggerij (tarotkaarten) onder 

de bevolking te promoten? 



6. Bent u voorts met mij van mening dat Cardanus het gemeentelijk welzijnswerk 

vertegenwoordigt?  

7. En dat dus in feite Cardanus het college c.q. de gemeente vertegenwoordigt in de 

uitvoering van het gemeentelijke welzijnswerk? 

8. Indien ja, bent u het dan met mij eens dat de gemeente c.q. het college zich dient te 

onthouden van het aanbieden van waarzeggerij aan haar burgers en zich dient te 

onthouden van het promoten van waarzeggerij op andere wijze?  

9. En dat dus het college Cardanus zou moeten verzoeken om deze activiteit niet meer 

aan te bieden aan de Amstelveense bevolking of dat het college op andere wijze afstand 

neemt van de workshops waarzeggerij en andere paranormale activiteiten?  

 

Ik zie uit naar uw berichten.  

 

In afwachting van uw antwoorden,  

hoogachtend,  

 

 

Jacqueline A. Koops-Scheele 

Fractievoorzitter Christenunie  


