
 

2015 
Voorwoord bestuur    

Het jaar 2015 is goed van 

start gegaan. Als bestuur 

zijnde hebben wij een 

succesvolle periode achter 

de rug. Het project 

Bezoekmannen Rotterdam 

is reeds van start gegaan. 

Enkele van onze 

bezoekmannen hebben zich 

middels dit project ingezet 

voor geïsoleerde mannen in 

Rotterdam. Anderzijds zijn 

wij druk bezig met onze 

thee- & koffieavonden die 

wij wekelijks in de avonden 

organiseren. Telkens zijn 

wij op zoek naar contact 

met nieuwe gezichten in de 

samenleving. Samen 

proberen wij een 

harmonieuze samenleving 

erop na te houden. Dit is 

een grote noodzaak 

vanwege de gruweldaden 

die zich afgelopen periode 

hebben afgespeeld.  

Akyazili ziet haar 

activiteiten als een 

mogelijkheid om dichter 

bij elkaar te komen in de 

moeilijke tijden waarin 

wij zitten.  

Het bestuur  
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Bezoekmannen 

Rotterdam 
   

Vanaf april hebben wij 

een start gegeven aan het 

project bezoekmannen 

Rotterdam. Dit project 

biedt mannen de kans om 

uit hun isolement te 

komen. Met name Turkse 

mannen staan in het 

vizier gedurende de 

looptijd van het project. 

Wij hebben herhaaldelijk 

een beroep gedaan op 

verschillende fondsen. 

Wij streven ernaar om 

minstens 80 mensen te 

bereiken met dit project.   

Vanaf september zullen 

wij starten met de 

daadwerkelijke 

activiteiten. Momenteel 

zijn de trainingen en 

kennismakingen gaande 

tussen de deelnemers en 

bezoekmannen.  

 

Wij zullen ons blijven inzetten voor een harmonieuze 

samenleving 



Vrijwilligers 
Afgelopen maart was de 

Diergaardesingel het toneel 

voor verschillende 

vrijwilligers tijdens de Nl Doet 

dag. Wij hebben wederom 

onze deuren geopend voor 

onze en nieuwe vrijwilligers. 

Gezamenlijk hebben wij een 

grootschalig schoonmaak 

gehouden. Wij hebben kennis 

kunnen maken met 2 nieuwe 

vrijwilligers. Wij vinden 

vrijwilligers een belangrijke 

schakel binnen non-

profitorganisaties en zullen 

ook in de toekomst onze 

deuren openen voor 

soortgelijken initiatieven. Ook 

komend jaar zullen wij weer 

van de partij zijn. 
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