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

Samenwerking met VBOR
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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Deskundigheids-
bevordering 

   

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 
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’.

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. 



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.
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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. 

Colofon 

Onbijtochtenden 
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. 
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