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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting SAN. Sinds 1981 actief om een belangrijke rol
te spelen in de Nederlandse maatschappij. Deze rol proberen we ieder jaar te
continueren en te verbeteren. Mede door de feedback van derden ontstaat de kans
om de groeiende lijn binnen de organisatie voort te zetten.

Stichting SAN

In dit verslag proberen wij u de mogelijkheid te bieden om een kijkje te nemen
binnen de organisatie van de stichting SAN. Daarnaast wordt beknopt weergegeven
welke activiteiten de afgelopen jaren zijn georganiseerd. In dit verslag willen wij ook
kenbaar maken welke toekomstige plannen wij hebben en hoe wij deze plannen
gaan verwerkelijken.
Wij hopen dat de uitgevoerde activiteiten een voorbode zijn voor een nog mooiere
toekomst. Deze wens is enkel te bewerkstelligen door de inzet van onze vrijwilligers
en betrokkenen. Daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar.

Het bestuur
Rotterdam, januari 2015
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Inleiding
Stichting SAN is opgericht in 1981 en gevestigd in Rotterdam. SAN is een sociaal,
cultureel en op educatie georiënteerde organisatie met ruim 30 jaar ervaring op het
gebied van sociale activiteiten op wijkbewoners, ouders en jongeren.

SAN is opgericht met als doel om de tweede generatie allochtone jongeren te
stimuleren een studie te gaan volgen en actief deel te nemen aan educatieve en
sociale activiteiten. Hiermee wilt de stichting de jongeren een betere toekomst
bieden, zodat ze uiteindelijk een nuttige, betere, en hogere positie kunnen krijgen
binnen de pluriforme samenleving.

Activiteiten

Stichting SAN

Stichting SAN kreeg van de gemeente in 1983 een voormalige bibliotheek
toegewezen, mede dankzij de vele goede activiteiten en positieve resultaten. Tot
1986 heeft de stichting haar activiteiten in dit gebouw voortgezet, maar omdat de
resultaten van middelbare scholieren toen de wensen overlieten en er veel bezorgde
ouders op de deurmat stonden, werd het bestuur min of meer gedwongen een
gebouw te vinden voor uitbereiding van haar activiteiten. Na een lange zoektocht
werd er een gebouw gevonden midden in het centrum van Rotterdam. Sindsdien
verricht de stichting haar werkzaamheden en activiteiten in dit gebouw.
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Spior
We hebben samen met Spior een discussiebijeenkomst georganiseerd. Er waren 21
deelnemers. Het ging over gendergelijkheid in beroepskeuze en de rol van ouders.
Sommige opleidingen en beroepen worden door ouders gezien als specifiek voor
jongens of voor meisjes. Maar wat nu als je dochter een specifiek ‘mannenberoep’
wil kiezen? Tijdens de discussiebijeenkomst gingen de vrouwen met elkaar in
discussie over dit onderwerp. Ze spraken over de verschillende verwachtingen die
ouders en kinderen en communicatie en begeleiding vanuit de ouders.

Stichting SAN

Een moeder zei: “ik vind het wel belangrijk dat mijn kinderen school afmaken en een
baan vinden. Als zij zelf gelukkig zijn met hun school- of beroepskeuze dan ben ik
ook tevreden.”
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Discriminatie

Onder het motto ‘Samen sterk tegen discriminatie’ is er een project gestart door
SPIOR en wij hebben daaraan meegedaan.
Het project was bedoeld om kwetsbare groepen weerbaarder te maken tegen
discriminatie, hen bekend te maken met de wettelijke rechten en mogelijkheden om
tegen discriminatie op te treden en de attitude tegenover dergelijke instellingen
positief te beïnvloeden.

Uit de diverse bijeenkomsten kwam naar voren dat discriminatie opvallend genoeg
een onderwerp is waar weinig bij stil wordt gestaan. Veel van de deelnemers zijn er
niet zo bewust, terwijl zij na het volgen van de voorlichting beseften dat zij vaker
dan gedacht met discriminatie geconfronteerd zijn. Ook bleken veel deelnemers niet
op de hoogte te zijn van hun rechten rondom het onderwerp en waren zij niet
bekend met instanties waar zij terecht kunnen. Door deelname aan de
voorlichtingsbijeenkomsten zijn de aanwezigen beter op de hoogte van het
onderwerp en de mogelijkheden tot melding en verdere te ondernemen stappen.
Hierdoor is hun weerbaarheid tegen discriminatie vergroot.

Stichting SAN

Anti-discriminatiebureau Radar heeft 14 Rotterdamse jongeren een training gegeven
en zij hebben vervolgens bij verschillende organisaties voorlichtingen gegeven. De
voorlichting bestond uit informatie over de definitie van discriminatie en hoe je
discriminatie herkent, hoe je hiermee om kunt gaan, welke mogelijkheden er zijn om
discriminatie te bestrijden en bij welke bevoegde orgaan of organisatie je terecht
kunt als je gediscrimineerd wordt.
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Thema-avonden voor ouders

Stichting SAN heeft voor ouders die meer willen weten over het Nederlandse
onderwijssysteem een voorlichting georganiseerd. Het doel hierbij was: het
verschaffen van informatie aan ouders die problemen ondervinden ten aanzien van
informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en hierdoor belemmeringen
verhelpen om het juiste manier te vinden om te integreren in de Nederlandse
samenleving.
De allochtonen ouders die meestal 1e of 2e generatie gastarbeiders zijn, hebben
moeite met het begrijpen van het onderwijssysteem. Dat komt ook door dat ze de
Nederlandse taal niet goed spreken. Daarom hebben wij de voorlichting in het Turks
en Nederlands gegeven.

Stichting SAN

In deze voorlichtingen ging het niet alleen over het onderwijssysteem, maar ook
over verkiezingen, gezondheid, maatschappelijke thema’s en dergelijke. Want
tijdens de voorlichtingen kwamen deze vragen naar voren en onze gastsprekers
hebben ook wat over die onderwerpen gesproken.
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Sport voor jongeren en ouderen
Stichting SAN organiseert elke vrijdag sportactiviteiten voor jongeren en ouderen.
Sport is niet alleen gezond, maar een welkome afwisseling tijdens de lange schoolen werkdagen. Door de jongeren te betrekken in groepsactiviteiten wil Stichting
Witboek hen uit hun gewone omgeving trekken en in een stimulerende omgeving
plaatsen. Door de jongeren te stimuleren samen bezig te zijn, wil de stichting hen
ondersteunen in het vergroten van hun sociale vaardigheden en het opbouw van
een vriendenkring.

Stichting SAN

De sportactiviteiten vinden plaats in het sportcentrum Schuttersveld.
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Samenwerking met andere instellingen
Stichting SAN verhuurt haar accommodatie aan instellingen voor de realisatie van
een bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld voor thema-avonden en theeavonden. Bij
deze avonden komen verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar en hierdoor
ontstaat een hechte samenhang tussen deze groepen.

Samenwerking met stichting Sanitas

Stichting SAN

Sanitas is een van onze trouwe sponsors. Wij hebben een nauwe samenwerking met
hen. Afgelopen jaar hebben samen veel voorlichtingen georganiseerd. De dokters en
maatschappelijke werkers van Sanitas hebben voorlichtingen gegeven over drugs
aan de jongeren en hun ouders.
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Samenwerking met Sprint
Studentenhuisvesting
Onze verhuurder stichting sprint heeft dit jaar een project gestart om de studenten
van hoger onderwijs, die in Rotterdam of omstreken komen studeren, een veilige en
betrouwbare woonruimte te bieden.

Challenges
Om onze vrijwilligers gemotiveerd en actief te houden, krijgen we trainingen en
seminars van onze partner Challenges. Challenges biedt professionele trainingen en
seminars aan onze vrijwilligers. Per kwartaal wordt er seminars gegeven en om het
half jaar wordt er trainingen gegeven. Deze trainingen en seminars worden gegeven
door deskundigen van Challenges.

Stichting SAN

Omdat het gebouw van de stichting midden in het centrum en op loopafstand naar
centraal station ligt , is het een ideale plek voor studenten om te wonen.
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Koffieavonden

Stichting SAN

Stichting SAN heeft zijn succes te danken aan zijn donateurs en vrijwilligers. Al 30
jaar organiseren wij koffieavonden om de banden met onze vrijwilligers en
donateurs te versterken. Tijdens deze avonden komen er ook andere mensen die
kennis maken met onze stichting en onze doelstellingen. Hiermee bereiken wij ook
potentiële donateurs en vrijwilligers.
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Ontbijtochtenden
In het afgelopen jaar hebben we 12 ontbijtochtenden georganiseerd. Onze streven
was elke maand een te organiseren en dat hebben we behaald. Bij deze
ontbijtochtenden hebben we onze donateurs, vrijwilligers en partners waarmee we
samenwerken uitgenodigd.
Tijdens deze ontbijtochtenden hebben we ook seminars en informatietoelichting
gegeven.

Samen met een groep artsen van stichting Sanitas wordt getracht minstens een keer
in het jaar een gezondheidsproject georganiseerd, vooral in een Afrikaans land waar
het met de gezondheidszorg slecht gesteld is en mensen geen zorgverzekering
kennen. Er worden lokaal medicijnen ingekocht en afhankelijk van de aandoening
aan patiënten verstrekt.

Stichting SAN

Samenwerking met stichting Sanitas en Time to Help

Ook wordt er aan de lokale partners die aan het medische programma bijdrage
leveren, medisch apparatuur geschonken. Zo werd in maart 2013 zulks project in
Nigeria i.s.m. de lokale partner succesvol georganiseerd
Dit jaar werd op dringend verzoek van de lokale partners wederom een medische
missie naar Nigeria, die door een natuurramp zijn getroffen, georganiseerd.
In 2013 is dit naar de Filipijnen gegaan. In 2014 werd een bijdrage geleverd aan de
aanschaf van een ambulance voor de slachtoffers van een orkaan in Filipijnen.

Wij als stichting SAN hebben onze vrijwilligers ingezet om deze projecten te steunen.
Aantal van onze vrijwilligers zijn zelfs naar die landen gegaan.
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