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Een liefdevol 2015

Challenges
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Anderzijds hebben wij

van de nieuwsbrief van

samen met partners

stichting Akyazili. Wij

diverse activiteiten

zullen van tijd tot tijd

georganiseerd. SPIOR,

gebeurtenissen met

Sanitas, Time To Help en

betrekking tot Akyazili

Challenges zijn enkele

delen met de betrokkenen

van deze partners

van Akyazili. Uiteraard is

waarmee wij activiteiten

Een voorspoedig en liefdevol 2015 toegewenst aan
iedereen

iedereen welkom om deze

hebben gerealiseerd. Deze

nieuwsbrief te lezen. Wij

gezonde samenwerking

hebben net als voorgaande

hopen wij ook in de

jaren succesvolle

toekomst voort te zetten.

activiteiten gerealiseerd.
Enerzijds hebben wij met
succes onze reguliere
activiteiten georganiseerd.

December 2014

Net als voorgaande jaren
genieten wij de volledige
steun
van
stichting
Challenges.
Zij
ondersteunen ons met het
opstellen van projecten en
anderzijds met bevordering
van deskundigheid.
Wij
hebben
reeds
gesprekken gevoerd met
Challenges
inzake
het
opstarten van een nieuw
project. Dit project zal
binnen de kortste keren van
start
gaan.
Stichting
Challenges
draagt
momenteel zorg voor de
afhandeling
van
de
financiële bijdrage voor dit
project.
Verschillende
fondsen en instellingen
worden benaderd voor een
mogelijke financiële steun
voor
ons
project.
In
komende
nieuwsbrieven
komen wij hierop terug.

SPIOR
Samen met SPIOR hebben wij
deelgenomen aan een
discussiebijeenkomst waarbij
gendergelijkheid in
beroepskeuze en de rol van
ouders daarin een rol speelde.
Aan deze bijeenkomst hebben
in totaal 21 mensen
deelgenomen.

Naast deze bijeenkomst

Gedurende dit project zijn een

hebben wij tevens

aantal jongeren getraind door

deelgenomen aan het project‘

medewerkers van RADAR om

Samen sterk tegen

hun vervolgens voorlichting

discriminatie’. Het project was

te laten geven bij

bedoeld om kwetsbare

verschillende organisaties in

groepen weerbaarder te

Rotterdam.

maken tegen discriminatie,
hen bekend te maken met de
wettelijke rechten en

Wij zullen ook in de toekomst

mogelijkheden om tegen

onze vrijwilligers en

discriminatie op te treden en

betrokkenen enthousiasmeren

de attitude tegenover

om deel te nemen aan

dergelijke instellingen positief

initiatieven van SPIOR. Ook

te beïnvloeden

zullen wij in de toekomst
samen blijven werken voor
diverse projecten.

Vooruitblik 2015
Wij verwachten het jaar 2015
zo veel mogelijk activiteiten te
verrichten in het kader van de
realisatie van een
harmonieuze samenleving.
Vrijwilligers zijn een
belangrijke schakel binnen
Akyazili en wij zullen er alles
aan doen om hen te behouden
voor onze organisatie. De
komende editie van de NL
Doet dag zullen wij tevens
van de partij zijn. Wij hopen
hiermee nieuwe mensen te
leren kennen en in contact te
laten komen met onze huidige
vrijwilligers. Wij verwachten
eveneens een start te kunnen
geven aan het project met als
thema geïsoleerde mannen in
regio Rotterdam.
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