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Bericht van het bestuur
Stichting Akyazili Nederland (hierna SAN) is het jaar goed van start gegaan. De recente
trainingen onder leiding van SANITAS instituut heeft onze vrijwilligers en bestuursleden goed gedaan. Met name de bijdrage die deze trainingen hebben geleverd aan de ontwikkeling van de jeugdigen hebben ons positief gestemd voorde toekomst.
SAN heeft zich de afgelopen periode eveneens ingezet voor grootschalige festiviteiten.
Zo vond er afgelopen maand de zoveelste editie plaats van de internationale taal en cultuur festival IFLC. Wij hebben hier als organisatie aan bijgedragen, omdat wij geloven in
de kracht van liefde. Onvoorwaardelijke liefde ongeacht de kleur, ras, geloof of afkomst.
In deze nieuwsbrief krijgt u een beknopt beeld van de recente activiteiten die plaats hebben gevonden in de afgelopen 6 maanden.
Veel leesplezier
Het bestuur

“Wij streven naar een
leef-om-te-laten-leven
principe binnen onze
organisatie. Het doet
ons goed om anderen
in tevredenheid te
zien”
- het bestuur

Project Bezoekmannen
Met succes hebben wij het project bezoekmannen Rotterdam afgerond. Ondanks de rumoerige tijden in de Turkse Nederlandse gemeenschap zijn wij erin geslaagd om het project naar behoren invulling te geven. Meer dan 100 mannen zijn in een periode van 1,5
jaar geholpen door de zorgvuldig geselecteerde bezoekmannen. Gezamenlijk is er gewerkt
aan verschillende problemen die zich voordeden. Deze problemen zijn boven tafel gekomen na verschillende individuele gesprekken met deze deelnemers.
Vragen zoals werkloosheid en bijvoorbeeld relatieproblemen kwamen aan de orde. Op een
gepaste vorm werden deze vragen voorzien van antwoorden. Deze vorm van samenwerking verliep naar behoren en daar hebben de deelnemers van geprofiteerd.
De fondsen hebben een verslag ontvangen van de afgelopen project en wij hebben hen
wederom bedankt voor hun bijdrage in de vorm van gelden. Wij willen dit project een
vervolg geven in de vorm van bezoekvrouwen Rotterdam. Dit project is nu in de maak en
zal spoedig met u gedeeld worden.

IFLC
Het taal en cultuurfestival, IFLC vond dit jaar mede plaats in België. Ook wij waren betrokken bij de realisatie van dit prachtige festival. Kinderen, jongeren uit alle hoeken van
de wereld kwamen bijeen om de genodigden te trakteren op wereldse acts. Er werd gezongen, gedanst, gedichten voorgelezen. Er was verdriet, blijdschap, treurnis, hoop en ga zo
maar door. Kortom, een festival waar behoefte voor is in de wereld.
Wij van Akyazili zetten ons sinds 1981 in voor een vreedzame en harmonieuze samenleving. Een samenleving waarin wij elkaar accepteren ondanks de vele verschillen. Deze
zullen nooit verdwijnen. En wellicht zullen er nog meer verschillen naar boven komen.
Echter is het de kunst om ondanks deze verschillen in vrede met elkaar samen te leven.
Dit festival liet in grote lijnen zien dat hierin kans van slagen mogelijk is. De jeugd heeft
de toekomst en de jeugd was op deze dag in grootse getalen aanwezig.
Raadpleeg de website van IFLC voor meer uitleg over hun festival en idealen.
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NL DOET 2017
Op 11 maart was het weer tijd voor de landelijke NL Doet dag. Een dag die wij
doorgaans met alle enthousiasme opwachten. Ook dit jaar waren wij enthousiast
begonnen aan deze dag . Samen met onze vrijwilligers hebben wij onze locatie een
opknapbeurt gegeven. Verven en schoonmaken waren de bezigheden van deze dag.
Met een prachtig resultaat als eindproduct hebben de vrijwilligers met een
tevreden gevoel de NL Doet dag afgesloten. Wij danken alle deelnemers

voor hun inzet en enorme enthousiasme en zien hen graag ook bij de komende
activiteiten.

Wij doen mee
Via de Haëlla stichting, waar wij eerder een bijdrage van hebben ontvangen in
het kader van het project Bezoekmannen Rotterdam, is er een portal geopend
voor kleinschalige initiatieven gericht op vluchtelingen genaamd Wij doen mee.
Via de portal wijdoenmee.nu hebben individuen en instellingen de kans om hun
idee of initiatief gefinancierd te krijgen met

een maximale financiering van €2500. Aangezien vluchtelingen de ko-mende
periode onze verregaande aandacht zullen krijgen, hebben wij na advies van een
partnerorganisatie vernomen van de mogelijkheden via deze portal. Ook wij
hebben een aanvraag ingediend en zullen de ontwik-kelingen rondom wij doen
mee via de site met u delen. Met de organisatie achter deze portal is afgesproken
om de activiteiten samen met Stichting Challenges te verrichten. Derhalve zullen
wij onze initiatieven gericht op de vluchtelingen in samenwerking met stichting
Challenges gaan voltooien.

Trainingsreeks
De samenwerking met SANITAS instituut zet zich ook voort
in het jaar 2017. De afgelopen
maanden hebben er wederom
trainingen plaatsgevonden waar
onze vrijwilligers veel profijt van
ondervinden. In de vorm van een
verslag zullen wij de bevinden
delen met de geïnteresseerden
na afloop van de reeks. Wij zijn
tevens in gesprek met de instituut over een mogelijk vervolg
van deze trainingen in de toekomst. In een andere vorm zouden wij onze vrijwilligers meer
bij kunnen brengen over zaken
die voor hen en voor SAN belangrijk kunnen zijn. De gesprekken zijn volop in gang en bij
eventuele ontwikkelingen hieromtrent zullen wij deze in de
nieuwsbrief met u delen. De volgende trainingen zijn momenteel
gaande of zijn recent afgerond:


Sociale vaardigheidstraining;-



Gezond omgaan met
stress;



Effectief communiceren
binnen de organisatie;-



Groei en ontwikkeling van
het kind;-



Cursussenreeks project bezoekmannen Rotterdam

