
Nederlandse (inter)nationale themadagen en -
weken 

 

 14 januari – Werelddag van de Migranten en de Vluchtelingen (ondersteund door 
de Rooms-Katholieke Kerk (Heilige Stoel, Vaticaanstad)) 

 14 februari – Valentijnsdag (aandacht voor geliefden met cadeautjes, bloemen of kaarten) 

 3e vrijdag en zaterdag van maart - NL Doet, grote vrijwilligersdag, opvolger van MADD 
(Make A Difference Day) 

 3e zaterdag in maart - Open Dag van Zorg en Welzijn sinds 2000, instellingen in zorg en 
welzijn door heel Nederland openen hun deuren 

 3e week in maart - Nationale week van Zorg en Welzijn, voorafgaand aan de landelijke 
Open Dag van Zorg en Welzijn 

 2e zondag in mei – Moederdag 

 laatste woensdag in mei en/of 1e woensdag in juni Nationale Straatspeeldag 

 zaterdag in juni – Nationale Straatspeeldag 

 3e zondag in juni – Vaderdag 

 20 juni – Wereldvluchtelingendag / Internationale Dag van de Vluchteling (sinds 2001 na 
50-jarig bestaan Universele Verklaring Rechten van de Mens (en Verdrag over Status van 
Vluchtelingen) 

 2e zaterdag en zondag / weekeinde in september – Landelijke Open 
Vrijwilligersweekeinde 

 3e dinsdag in september - Prinsjesdag 

 4e zaterdag in september – Burendag 

 4e dinsdag in september dag van de Thuiszorg 

 4e week in september – Week tegen eenzaamheid, http://www.eenzaam.nl 

 21 september – Wereld Alzheimer Dag, sinds 1994 

 Vanaf de laatste donderdag van september – Week tegen Eenzaamheid 

 1e week in oktober – Week van de Toegankelijkheid, sinds 2000 

 1 oktober - Internationale dag van de ouderen 

 4 oktober – Werelddierendag 

 10 november – Dag van de Mantelzorg 

 2e zondag in december - Wereldlichtjesdag, om 19:00 uur plaatselijke tijd worden er 
kaarsen aangestoken ter nagedachtenis aan overleden en vermiste kinderen. 

 3 december – Internationale Dag van Gehandicapten 

 5 december – Internationale Vrijwilligersdag 

 18 december t/m 24 december – Week van gezamenlijke nationale radio -, tv -en internet 
actie tegen stille rampen voor 3FM Serious Request. 
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