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In deze nieuwsbrief willen
wij een opsomming geven

De problemen die zich afgelopen periode in de wereld
hebben afgespeeld hebben ook ons tot in het diepst
getroffen. Wij zijn daarom ook vastberaden om de
samenleving te voorzien van positieve impulsen.

Het project Bezoekmannen

van het afgelopen jaar en

gaat in volle gang verder en

deels vooruitblikken op

tegelijkertijd zijn wij bezig om

2016. Wij wensen iedereen

nieuwe initiatieven van de

een vredig 2016 toe.

grond te krijgen.
Het bestuur is vastbesloten
om 2016 nog succesvoller te
maken. De problemen die zich
afgelopen periode in de

Het bestuur
December 2015

Vanaf september hebben
aantal vrijwilligers een start
gegeven aan het project
Bezoekmannen Rotterdam.
Dit
project
biedt
geïsoleerde mannen de
kans om uit hun isolement
te komen. Met name Turkse
mannen staan in het vizier
gedurende de looptijd van
het project. Mede dankzij
bijdragen van fondsen is dit
project gaan rollen. Wij
danken de fondsen : Elise
Mathilde, stichting Haëlla,
G.Ph. Verhagenstichting en
Fonds DBL. Dankzij hun
bijdrage hebben wij een
groot deel van de begroting
kunnen financieren. Ons
streven is om minstens 80
huishoudens te bereiken
met ons project. Wij hebben
bij het opstarten en trainen
van onze bezoekmannen de
ondersteuning gehad van
stichting Challenges. Deze
prettige
samenwerking
verwachten wij in een later
stadium voort te zetten.

Vrijwilligers
Dag van de vrijwilliger
Het afgelopen jaar hebben wij
wederom een beroep gedaan
op onze verschillende betaalde
en onbetaalde vrijwilligers.
Wij blijven steunen op de
krachten van hen,
want
zonder hun bijdrage zijn wij
nergens. Wij hebben hen
daarom ook tijdens de
jaarlijkse nationale dag van de
vrijwilliger geëerd voor hun
geleverde bijdragen.

NL Doet
Net als voorgaande jaren zijn
wij er ook komend jaar weer

bij tijdens de zoveelste editie
van NL Doet. Deze landelijke
vrijwilligers actie dag staat in
het teken van kennismaken en
vooral ook klussen. Onder het
genot van een hapje en drankje
krijgen vrijwilligers wederom
een kans om bijvoorbeeld een
ruimte op te knappen van de
stichting. Wij zullen deze dag
een grote opknapbeurt gaan

houden en waar nodig een
verflaagje aan gaan brengen.
Wij
zien
graag
de
aanmeldingen
tegemoet.
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op door te
mailen naar: info@akyazili.nl

Colofon

Stichting Akyazili Nederland
Diergaardesingel 56
3014 AC Rotterdam

info@akyazili.nl
www.akyazili.nl
Nieuwsbrief ontvangen van Akyazili? Mail naar info@akyazili.nl

