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Voorwoord bestuur 

Na een bewogen 2015 delen wij graag de eerste nieusbrief van 
het jaar 2016. Ondanks de vele tegenslagen en trieste 
gebeurtenissen heeft Akyazili haar vrijwilligers en donateurs 
weten te motiveren om het jaar mooi af te sluiten. 

Naast de vele activiteiten hebben er tevens organisatorische 
veranderingen plaatsgevonden. Het bestuur heeft een nieuwe 
penningmeester gekregen. 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. 
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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. 



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. 

Colofon 

Stichting Akyazili Nederland 

Diergaardesingel 56 

3014 AC Rotterdam

info@akyazili.nl 

www.akyazili.nl 

Nieuwsbrief ontvangen van Akyazili? Mail naar info@akyazili.nl 

mailto:info@akyazili.nl
mailto:info@akyazili.nl
http://www.akyazili.nl/

