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Voorwoord
 Sinds 1981 zijn de oprichters van SAN en de daarna volgende bestuursleden bezig om het doel van SAN zo

breed mogelijk uit te meten. Het leveren van een waardige bijdrage aan deze waardevolle samenleving
waarin we ondanks de minieme verschillen heel goed met elkaar kunnen opschieten. 

  
Al die jaren zijn we bezig geweest om enerzijds op eigen kracht en anderzijds in samenwerking met derden
activiteiten van de grond te krijgen. Hierin zijn we succesvol gebleken, maar soms weer niet. We kunnen wel
met trots zeggen dat we vanuit een onbaatzuchtige motief hebben gehandeld en het uiterste uit onze kunnen
hebben gehaald. 

  
Dit proberen wij ook onze vrijwilligers en andere betrokkenen mee te geven bij de realisatie   van de
activiteiten. In deze nieuwsbrief willen we graag de ontwikkelingen delen die zich afspelen rondom SAN. Hoe
is het gesteld met de studenten in onze huisvesting? Welke projecten vinden er nu plaats? Met wie wordt
samengewerkt? Dit en meer vragen komen aan bod in deze nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier en zien
jullie graag bij een van onze activiteiten. 
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Onze locatie aan de Diergaardesingel wordt voor een gedeelte verhuurd aan studenten uit het hoger
onderwijs. Wat voorheen werd uitgevoerd door een van onze huurders hebben wij sinds begin vorig
schooljaar op ons genomen. 

  
Op dit moment verblijven er 12 studenten in het pand. Tot op heden zijn er geen problemen opgetreden.

  
Wij zijn van plan om het onderdeel huisvesting als project uit te voeren. Aangezien wij een vooraf bepaalde
doelstelling hebben, willen we graag met de huisvesting dienen voor onze gestelde doelen. 

  
Om in contact te komen met een bredere doelgroep zijn wij overgegaan tot het huren van een
kantoorruimte in Rotterdam West. Met de huurders in onze eigen locatie en de uitbreiding van onze
activiteiten werden wij genoodzaakt om uit te wijken naar andere locaties. 

  
Derhalve zijn wij nu in staat om op meerdere locaties in contact te komen met onze doelgroep. Tevens
kunnen we onze reguliere activiteiten op een bredere schaal doorvoeren. 

 

Net als in voorgaande jaren openen wij onze
deuren voor jullie!

  
Wij gaan namelijk weer aan de slag tijdens de
NL Doet dagen in 2018. We hebben gekozen
voor de zaterdag en zullen vanaf 10 uur in de
ochtend klaar staan met een lekkere bak
koffie of thee uiteraard. 

  
Wij zullen gaan verven en schoonmaken
zodat we voor de rest van 2018 in een schone
locatie aan de slag kunnen gaan. Wij danken
de vrijwilligers voor hun inzet en enorme
enthousiasme en zien hen graag ook bij de
komende activiteiten. 

  
Wij hebben onze eigen vrijwilligers klaar
staan op deze dag, maar willen graag in
contact komen met nieuwe gezichten. En wij
nodigen jullie daarom graag uit om deze dag
aanwezig te zijn aan de Diergaardesingel 56
te Rotterdam. 

  
Aarzel niet en meld je alvast aan via
info@akyazili.nl

  
We hebben nog ruimte voor 5 vrijwilligers. 

  
Tot dan!

 

In voorgaande jaren hebben wij verschillende
studenten geholpen aan een studiebeurs. Met
enkele regelmaat ondersteunen wij projecten
die eveneens van meerwaarde zijn voor de 
samenleving. In de afgelopen periode zijn de
volgende  projecten gesteund door SAN.

  
Win2Win  & Jastin Zomerschool 

  
Beide projecten zijn gericht op educatie en
hebben onze aandacht weten te trekken. We
zijn benaderd door de bestuursleden van
beide organisaties en hebben na eigen
onderzoek uiteindelijke besloten om een
financiële bijdrage te verlenen aan de
betreffende organisaties. 

  
Voor het jaar 2018 hebben wij eveneens een
bijdrage geleverd aan een onderwijsinstelling.
Deze bijdrage was voor de realisatie van een
studiekeuze dag. Een grootse evenement
waarbij honderden bezoekers op afkomen en
in 2018 haar 4e editie zal hebben. 

  
Een ander initiatief die heeft mogen rekenen
op onze steun is project 668. Een initiatief
gericht op de doelgroep vluchtelingen met
een duidelijke inbreng van vluchtelingen zelf.
Door onder andere manifestaties te
realiseren en andere activiteiten met een
informerende karakter wordt er geprobeerd
om een indruk achter te laten bij een grotere
doelgroep.   Check de Twitter-pagina van dit
initiatief -> https://twitter.com/prjct668

  
Wij zijn zeer trots dat we deze organisaties
hebben mogen steunen en wensen hen
uiteraard succes in het behalen van hun
doelstellingen. 

 
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Neem dan contact op door ons te mailen.

 info@akyazili.nl
  

2 keer in het jaar brengen wij een nieuwsbrief uit en uiteraard kunt u ook terecht op onze website voor verder informatie.
 www.akyazili.nl

  
Mocht u een afspraak willen maken voor een verdere kennismaking, dan vernemen wij dat ook graag van jullie. 

 


