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Akyazili

Voorwoord
Na een bewogen 2016 delen wij graag het inhoudelijk jaarverslag van Stichting Akyazili Nederland (hierna te
noemen Akyazili). Ondanks de vele tegenslagen en trieste gebeurtenissen heeft Akyazili haar vrijwilligers en
donateurs weten te motiveren om het jaar mooi af te sluiten.
Dit verslag biedt de lezers de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het afgelopen jaar van Akyazili.
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 2017
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Inleiding
Akyazili is opgericht in 1981 en gevestigd in Rotterdam. Akyazili is een sociaal, cultureel en op educatie
georiënteerde organisatie met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van sociale activiteiten gericht op
wijkbewoners, ouders en jongeren.
Akyazili kreeg, mede dankzij haar vele goede activiteiten en positieve resultaten van de gemeente in 1983
een voormalig bibliotheekgebouw toegewezen. Tot 1986 heeft de stichting haar activiteiten in dit gebouw
voortgezet. Omdat de resultaten van middelbare scholieren toen te wensen overlieten en er veel bezorgde ouders
ontstonden, werd het bestuur van Akyazili 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.
Akyazili is opgericht met als doel de tweede generatie allochtone jongeren te stimuleren een studie te volgen
en actief deel te nemen aan educatieve en sociale activiteiten. Hiermee wil de stichting jongeren een betere
toekomst faciliteren, zodat ze uiteindelijk een nuttige, betere en hogere positie kunnen verwerven binnen de
pluriforme samenleving.
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Terugblik 2016
Themabijeenkomsten, wijkbijeenkomsten, samenwerkingen met organisaties en nog talloze activiteiten. Een
jaar waarin ontmoeting centraal stond. Een jaar waarin wederom een beroep is gedaan op onze waardevolle
vrijwilligers. Kortom, een jaar waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.
Ondanks de vele tegenslagen die de mensheid te verduren krijgt verzamelen wij de moed om het beste uit
individuen te halen mooie resultaten te behalen. Met deze instelling hebben wij ook het jaar 2016 in harmonie
afgesloten.
Naast de vele activiteiten hebben er tevens organisatorische veranderingen plaatsgevonden. Het bestuur heeft
een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester gekregen.
De resultaten van het jaar hard werken willen wij graag delen met jullie. Jullie inzichten en opmerkingen zijn altijd
welkom. Ook staan wij open voor een samenwerking op diverse vlakken. Hieronder de activiteiten van Akyazili op
een willekeurige volgorde.

www.akyazili.nl | info@akyazili.nl
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Harmonie van Nederland
Met trots kunnen we vertellen dat we hebben meegedaan
aan het cultuurfeest in Rotterdam ‘ Harmonie van
Nederland’. Wat is er mooier dan een festival met vrede
en vrijheid als thema. Een festival waarin jongeren uit alle
hoeken van Nederland podium krijgen om te zingen en
dansen om vervolgens bij te dragen aan de thema vrede
en vrijheid. In samenwerking met lokale organisaties en
landelijk opererende organisaties is er op 14 mei een groots
festival georganiseerd op het Schouwburgplein en theater
de Doelen.
Een werkelijk prachtig festival met ruimte voor ontmoeting
tussen verschillende groepen. Het Schouwburgplein
werd het toneel voor kinderen uit heel Nederland om
hun bijdrage voor de thema vrede en vrijheid met de
bezoekers te delen. Ook onze kinderen en vrijwilligers
waren in grote getalen aanwezig op deze dag.
Voorafgaand aan het festival en na afloop hebben onze
vrijwilligers meegeholpen bij de op- en afbouw. Ook
gedurende het festival is er door de organisatiecomité
een beroep gedaan op onze vrijwilligers. Daarnaast is
onze locatie aan de Diergaardesingel is gebruikt voor de
logistieke doeleinden. De kinderen hebben hier gereputeerd en hun laatste voorbereidingen gedaan.
Onze vrijwilligers hebben hun inzet voor de komende
festivals reeds toegezegd. Wij zullen ook de komende
organisaties van de partij zijn.
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Thema-avonden voor
betrokkenen
Een terugkerend item binnen onze activiteiten zijn de thema-avonden. Het bestuur van Akyazili hecht veel waarde
aan deze avonden, omdat wij van mening zijn dat gedurende deze avonden actuele onderwerpen het beste aan
bod komen.
Het afgelopen jaar heeft ons allen beziggehouden met achtereenvolgende trieste gebeurtenissen. Denk hierbij
aan de vele aanslagen in de wereld die de hele wereld heeft doen treuren. Ook onze achterban heeft de behoefte
gehad om hierover te praten. Diverse thema-avonden zijn toegewijd aan soortgelijke gebeurtenissen.
Een andere gebeurtenis is de couppoging in Turkije en de nasleep daarvan in onze eigen Nederland. Ook
onze vrijwilligers en achterban hebben problemen ondervonden van deze nasleep. Trieste gebeurtenissen
binnen families en problemen binnen gezinnen zijn na deze coup toegenomen. Akyazili is een organisatie
met verschillende betrokkenen uit diverse hoeken van de samenleving. Sinds 1981 dragen zij bij aan de
bewerkstelliging van een harmonieuze samenleving. Akyazili staat open voor een ieder die bij wil dragen aan deze
doelstelling. Daarbij maakt het niet uit welke ras, geloof, huidskleur of geaardheid een persoon heeft. Helaas is dit
vandaag de dag niet voor iedereen van toepassing.

Project Bezoekmannen
Rotterdam
Na steun van de fondsen Elise Mathilde Fonds, Fonds DBL, G. Ph. Verhagenstichting en Stichting Haella is het
project bezoekmannen met succes afgerond. Wij hebben mede dankzij vrijwilligers en externe organisaties hulp
geboden aan mannen van Turkse komaf die in een isolement zaten en verschillende problemen ondervonden in
hun leven.
Wij streven ernaar om in de zomer van 2017 een vervolg te geven aan dit project in de vorm van bezoekvrouwen
Rotterdam. Wij zijn hard op zoek naar partners en deelnemers voor een vervolg. Tevens zullen wij een verzoek
indienen bij een externe organisatie om het project van de grond te krijgen. Financiering willen wij namelijk
regelen bij fondsen. Het succes van bezoekmannen Rotterdam willen wij een vervolg geven.
Alle betrokken worden bedankt voor hun steun en deelname. Uiteraard zullen de banden met de deelnemers
blijven bestaan. Wij zullen hen betrekken bij de activiteiten van Akyazili.

www.akyazili.nl | info@akyazili.nl
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Samenwerking met andere
instellingen
Het streven om samen te werken met partnerorganisaties is wederom aanwezig. Helaas zijn wij getreurd om
de samenwerking met Stichting Sprint Rotterdam te moeten stoppen. Dit in verband met organisatorische
redenen. De activiteiten van Sprint Rotterdam zijn halverwege 2016 overgenomen door Akyazili. Dit houdt in dat
studentenhuisvesting voortaan toebehoort aan Akyazili. Op dit moment zijn er 12 studenten die een kamer huren
bij Akyazili.

Samenwerking met de VBOR
De vereniging van betrokken ouders Rijnmond,
VBOR, tevens huurder van een kantoorruimte aan de
Diergaardesingel 58, is halverwege 2016 als onze partner
gaan fungeren. De VBOR zet zich net als Akyazili in voor
een bijdrage aan een harmonieuze samenleving. In de
vorm van ontwikkeling van de individu in Rijnmond en
omstreken trachten zij ernaar om individuen te activeren in
de maatschappij.
De samenwerking heeft tot op heden voor mooie activiteiten gezorgd. Denk hierbij aan seminars over
opvoedvraagstukken. Bij de realisatie van Harmonie van Nederland is eveneens samengewerkt met VBOR. Ook
deze samenwerking was een succes gebleken. In de toekomst zullen wij wederom samenwerken en onze krachten
bundelen.
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Samenwerking met Sanitas en Time to Help
De ideeën en idealen van Sanitas & Time To Help zijn voor Akyazili destijds de reden geweest om nader samen
te werken. Akyazili ondersteund de activiteiten van beide organisaties. Onder andere weeshuisprojecten en
soortgelijke liefdadigheidsprojecten worden met onze achterban gedeeld in de hoop meer aandacht te krijgen voor
de trieste toestanden elders in de wereld.
Wij willen dat de nood elders in de wereld gehoord wordt door de welvarende mensen. Door als partner te
fungeren verwachten wij enigszins bij te dragen aan deze zoektocht.

Stichting Challenges
Ook in 2016 hebben wij de steun genoten van Challenges. Een organisatie die haar sporen heeft verdiend in haar
eigen sector. Middels seminars, trainingen en haar deskundigheid dragen zij bij aan de ontwikkeling van Akyazili.
Ook dit jaar hebben wij een beroep gedaan op Challenges. Denk hierbij aan uiteenlopende onderwerpen.
Samenstelling van jaarrekeningen tot aan opzetten van nieuwe projectaanvragen.
Challenges is hierin onze steun en toeverlaat. Wij hebben ook voor de komende
jaren de intentie uitgesproken om nader samen te werken.

www.akyazili.nl | info@akyazili.nl
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Thee- & Koffieavonden
Succes bereik je niet alleen! Voor non-profitorganisaties zijn vrijwilligers en donateurs van cruciaal belang. Ook
Akyazili heeft haar bestaan te danken aan hen. Mede door hun bijdragen staan wij vandaag de dag op de been.
Om vrijwilligers en donateurs te leren kennen en onze activiteiten kenbaar te maken worden er dikwijls thee
en koffieavonden georganiseerd. Dit is een terugkerende activiteit van onze organisatie. De meeste donateurs
hebben tijdens deze avonden kennis gemaakt met onze organisatie en hebben sindsdien hun steun betuigd aan
Akyazili. In de vorm van een donatieavond wordt er eens in het jaar getracht om bij onze achterban steun te
verkrijgen voor de activiteiten van het komend jaar. Onze donateurs en sponsoren worden uitgenodigd om deze
avond bij te wonen. Ook in 2016 hebben wij een donatieavond gerealiseerd.
Tevens hebben wij onze deuren geopend voor andere organisaties die een donatieavonden wilden organiseren.
Stichting Openhaard en VBOR hebben een gezamenlijke donatieavond georganiseerd waarbij meer dan 50
donateurs aan hebben deelgenomen.

Onze penningmeester met een aantal donateurs en vrijwilligers
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Ontbijtochtenden
Door weekenden optimaal te benutten trachten wij ernaar om ontmoetingen te realiseren tussen individuen
onderling en met Akyazili. Door maandelijkse ontbijtbijeenkomsten in te plannen hebben wij de mogelijkheid
verkregen om nieuwe gezichten te ontvangen binnen onze gelederen. Hierbij is wederom samengewerkt met onze
partnerorganisaties.

NLdoet 2016
Het Oranje Fonds organiseert elk jaar rond maart, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om
een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Akyazili heeft net als is de voorgaarde jaren weer meegedaan
aan NLdoet.
Op 11 maart hebben de vrijwilligers van Akyazili en 5 vrijwilligers vanuit andere organisaties het hele pand aan de
Diergaardesingel van top tot teen schoongemaakt. Daarnaast zijn er nog kleine klus- en reparatiewerkzaamheden
verricht.
Het streven is ook om volgend jaar mee te doen aan NLdoet.

www.akyazili.nl | info@akyazili.nl

11

Akyazili

Studentenhuisvesting
Sinds september 2016 hebben wij de activiteiten van onze huurder (stichting Sprint) overgenomen. Sprint heeft
te kennen gegeven dat ze niet meer de kosten kunnen dekken en daarom de activiteiten niet meer kunnen
uitoefenen. Wij als bestuur hebben besloten om de activiteiten voort te zetten zodat de studenten niet de dupe
ervan worden.
De studentenkamers bevinden zich op de 1e en 2e verdieping aan de Diergaardesingel. Deze kamers zijn in
2013/2014 volledig gerenoveerd en voorzien van een toilet en badkamer. De studenten verblijven met ze
tweeën in een kamer. Daarnaast zijn er ook studio’s die de studenten kunnen huren. Door de centrale ligging van
ons gebouw aan de Diergaardesingel is het zeer gunstig en aantrekkelijk voor de studenten om hier te komen
wonen. Tevens proberen wij de studenten zo min mogelijk te belasten met hoge huur en stookkosten. Wij vragen
alleen de gemaakte kosten door ons van de studenten. Hiermee proberen we een steentje bij te dragen aan het
problematiek ‘huisvesting’ van de studenten.
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Deskundigheidsbevordering
Akyazili is sinds november 2015 bezig met het uitzetten van nieuw beleid als ANBI instelling. Hierbij hebben wij
een paar speerpunten waarin geïnvesteerd moet worden om op langere termijn resultaten te boeken. Hiervoor is
Sanitas Instituut (hierna: Sanitas) benaderd en in overleg is een cursussenreeks ontwikkeld.
Wij hebben besloten om te investeren in actieve vrijwilligers en in de ontwikkeling van de kinderen van onze
doelgroep. Hierop hebben wij gevraagd aan Sanitas of zij een cursussenreeks wilden samenstellen. Uiteindelijk
hebben wij de volgende cursussen gekozen:
-

Sociale vaardigheidstraining;

-

Gezond omgaan met stress;

-

Effectief communiceren binnen de organisatie;

-

Groei en ontwikkeling van het kind;

-

Cursussenreeks project ‘Bezoekmannen’.

1. Sociaal vaardigheidstraining
Door de jaren heen heeft het bestuur van Akyazili vele verzoeken binnengekregen om een bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling van kinderen binnen haar doelgroep die niet assertief zijn, in isolement zijn geraakt en gepest
worden. Tot voor kort werden verzoeken doorverwezen naar instellingen elders in de gemeente. Na evaluatie
bleek dat dit niet de gewenste resultaten te leveren. Daarom hadden wij besloten om SOVA te verzorgen, waarbij
én kinderen én ouders konden deelnemen.
Het doel van de cursus is:
•

de kinderen hun basale sociale vaardigheden uitbreiden;

•

de kinderen een leuk contact kunnen ervaren met andere kinderen en van elkaar kunnen leren;

•

de kinderen meer zicht krijgen op hun mogelijkheden en beperkingen.

Afgelopen jaar zijn er twee van deze cursussen georganiseerd. Bij de eerste cursus hebben 6 vrijwilligers van ons
deelgenomen en bij de tweede cursus waren er 8 deelnemers.
Deze cursussen zijn gegeven in de eerste kwartaal van het jaar.

2. Gezond omgaan met stress
Deze training is speciaal ontwikkeld voor organisaties die veel met vrijwilligers werken. In de hedendaagse tijd is
stress een belangrijk factor waar mensen tegen aanlopen. Na de mislukte coup in Turkije hebben we gemerkt dat
er behoefte was aan een dergelijke cursus. Onze vrijwilligers ondervonden intimidaties en beledigingen alléén
omdat ze vrijwilliger waren bij Akyazili. Deze gebeurtenissen hebben veel impact gehad op de vrijwilligers.

www.akyazili.nl | info@akyazili.nl

13

Akyazili

De cursus bestaat uit vier onderdelen:
•

Theorie en externe oorzaken van stress;

•

Theorie en interne oorzaken van stress;

•

Ontspanning;

•

Positief denken en time management.

Tijdens de cursussen is er regelmatig gewerkt met oefeningen om zodoende meer bewustzijn te creëren.
Afgelopen jaar zijn er 3 cursussen georganiseerd en in totaal hebben 24 vrijwilligers deelgenomen.

3. Informatiebijeenkomsten ‘Bezoekmannen’
Voor het project Bezoekmannen hebben we in samenwerking met Sanitas 10 informatiebijeenkomsten
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn verschillende thema’s aan bod gekomen. Deze thema’s zijn
zorgvuldig uitgekozen om de deelnemers van het project Bezoekmannen te informeren. De volgende thema’s
zijn behandeld door de professionals:
-

Alzheimer;

-

Voortplanting;

-

Groei en ontwikkeling van het kind;

-

Huiselijk geweld;

-

Ouderdomsziekten.

Behalve deze onderwerpen zijn er ook onderwerpen behandeld die door deelnemers zijn gekozen..

4. Groei en ontwikkeling van het kind
Veel ouders weten niet hoe ze moeten handelen bij de ontwikkeling van hun kinderen, vooral bij externaliserend
gedrag. Opkomst van social-media, invloeden van sociale omgeving en inmenging van vrienden hebben vaker een
negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Vooral als het om kinderen gaat die in de pubertijd zitten.
Bij deze cursus is al een ontwikkeld methode toegepast, namelijk Praten Met Kinderen (PMK). PMK is een
cursus van zeven bijeenkomsten waarin ouders door informatie en oefening leren hoe ze problemen of
meningsverschillen met hun kind kunnen bespreken. De cursus is georganiseerd rond de vier stappen van het
overlegmodel:
•

Probleem bespreken;

•

Oplossingen bedenken;

•

Oplossing kiezen en afspraken maken;

•

Evalueren.

Afgelopen jaar is er een cursus met 7 dagdelen georganiseerd en hebben 7 vrijwilligers deelgenomen. Een tweede
cursus zal in het jaar 2017 plaatsvinden voor een andere groep vrijwilligers.
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5. Effectief communiceren binnen de organisatie
Er wordt steeds vaker onderlinge miscommunicatie ervaren door zowel bestuurders als vrijwilligers . Door op
een betere manier informatie uit te wisselen met anderen, zullen de bestuursleden en de vrijwilligers onderling
beter begrepen worden en daarmee zal het contact met anderen verbeteren. Effectief communiceren is vooral
van belang bij het werken in een teamverband. Het is daarom essentieel van belang om effectief met elkaar te
communiceren, voor zowel de persoonlijke effectiviteit, als voor de effectiviteit binnen het team.
Tijdens de bijeenkomsten heeft de trainer geprobeerd interactief de stof te behandelen. Tijdens de bijeenkomsten
kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
•

Wat is communicatie;

•

Het effect van communicatie;

•

Verbale en non-verbale communicatie;

•

Vormen van communicatie;

•

Drie stappen van effectief communiceren;

•

Discussie vs. Dialoog;

•

Belbin methode.

Aan deze cursus hebben bestuursleden en twee vrijwilligers (coördinators) deelgenomen. De volgende cursus zal
in 2017 plaatsvinden en aan die cursus zullen alleen vrijwilligers deelnemen.

www.akyazili.nl | info@akyazili.nl
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Tot slot….
In het hartje van Rotterdam probeert Akyazili, in deze moeilijke tijden van verdeeldheid, onverdraagzaamheid en
ongehoorzaamheid, toch de samenleving te verbeteren en haar achterban zoveel mogelijk te betrekken in de
pluriforme samenleving. Wij als bestuur willen onze donateurs en vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet en
steun voor de organisatie.

Stichting Akyazili Nederland
Diergaardesingel 56-58
3014 AC Rotterdam

www.akyazili.nl

info@akyazili.nl

