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Sinds 1981 zijn de oprichters van SAN en de daarna volgende bestuursleden bezig om het doel van SAN zo 
breed mogelijk uit te meten. Het leveren van een waardige bijdrage aan deze waardevolle samenleving 
waarin we ondanks de minieme verschillen heel goed met elkaar kunnen opschieten.

  
Al die jaren zijn we bezig geweest om enerzijds op eigen kracht en anderzijds in samenwerking met derden 
activiteiten van de grond te krijgen. Hierin zijn we succesvol gebleken, maar soms weer niet. We kunnen wel 
met trots zeggen dat we vanuit een onbaatzuchtige motief hebben gehandeld en het uiterste uit onze kunnen 
hebben gehaald.

  
Dit proberen wij ook onze vrijwilligers en andere betrokkenen mee te geven bij de realisatie van de 
activiteiten. In deze nieuwsbrief willen we graag de ontwikkelingen delen die zich afspelen rondom SAN. Hoe 
is het gesteld met de studenten in onze huisvesting? Welke projecten vinden er nu plaats? Met wie wordt 
samengewerkt? Dit en meer vragen komen aan bod in deze nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier en zien 
jullie graag bij een van onze activiteiten.



huisvesting

Studiebeurzen Bezoekmannen 010

De inschrijvingen voor het studiejaar 2018-2019 zijn begonnen en
wij zijn op zoek naar nieuwe studenten die een kamer willen huren. 

  
Onze locatie is centraal gelegen enhet centraal station Rottterdam
is op loopafstand (2 minuten). Deze gunstige  ligging heeft veel
voordelen voor de studenten die een kamer huren bij ons.

  
Momenteel verblijven er 17 studenten en sommigen gaan eind dit
schooljaar weg. Hierdoor hebben wij nog plekken beschikbaar. 

 Voor meer info zie link: https://akyazili.nl/studentenhuisvesting/ 

Overtuig ons met je studieplan en ontvang
een studiebeurs van SAN.  Bij de selectie
letten we vooral op betrokkenheid bij je
omgeving en je motivatie.

  
Momenteel geven wij aan 4 studenten een
studiebeurs. Akyazili hecht veel waarde aan
de ontwikkeling van de jongeren en steunt
hen volledig. 

Zaterdag 10 maart was de Diergaardesingel het
toneel voor de grootse vrijwilligersactie die ons
land kent, de NL Doet dag. Ook wij waren
vertegenwoordigd door onze vrijwilligers. Een
dag die in het teken staat van vrijwilligerswerk
zien wij als de uitgelezen mogelijkheid om in
contact te komen met nieuwe gezichten
alsmede te werken aan een klus voor de
stichting. Net als voorgaande jaren hebben wij
een grootschalige schoonmaak gehouden. Door
het veelvuldige gebruik van de locatie en de
omvang van deelnemers aan onze activiteiten is
een dergelijke klus meer dan welkom. In het
bijzijn van onze eigen vrijwilligers en
vrijwilligers van buitenaf is het pand geheel
voorzien van een grote schoonmaakbeurt.
Uiteindelijk stond deze dag voor ons in het
teken van ontmoeting. 
 
Wij vinden het goed dat deze dagen worden 
gerealiseerd en hebben onze agenda voor de
komende NL Doet dag reeds gereserveerd. 

Stichting Openhaard heeft een project
opgezet om mannen uit hun isolement te halen
en actief mee te laten doen met deze
samenleving. 

  
Mannen worden vanuit een vrijwilligersmotief
geholpen om uit deze moeilijke situatie te
komen en het doel is om al deze mannen terug
te winnen voor de samenleving zodat de stad e
dus ook Nederland er levendiger op wort. 

  
Voor de realisatie van het project hebben wij
een bijdrage toegekend. Dit project hebben wij
in 2015 ook uitgevoerd. Wij vinden belangrijk
dat er meer van dit soort projecten worden
gerealiseerd en dragen ons steentje bij aan dit
mooie initiatief. 

NL Doet 2018



Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Neem dan contact op door ons te mailen.
 info@akyazili.nl

  
2 keer in het jaar brengen wij een nieuwsbrief uit en uiteraard kunt u ook terecht op onze website voor verder informatie.

 www.akyazili.nl
  

Mocht u een afspraak willen maken voor een verdere kennismaking, dan vernemen wij dat ook graag van jullie. 

www.akyazili.nl

RAMADAN 2018

Dit jaar hebben we tijdens de Ramadan
verschillende bijeenkomsten georganiseerd
onder genot van een iftar maaltijd. De wijkagen
van Rotterdam centrum en Kruiskade hebben
een van onze iftar avonden bijgewoond. We
hebben tijdens deze avond over de problemen
van de jongeren in Rotterdam gepraat en gezocht
naar de oplossingen. 

  
 
 
 

Zonen aan tafel

Zonen aan Tafel is een project van Stichting
Flagen georganiseerd door beeldend
kunstenaar Jan van Dorp. Jan nodigt zonen uit
om met elkaar aan tafel te gaan, in gesprek over
hun vader. Tijdens het gesprek vraagt hij naar
ervaringen en verhalen van deelnemers met
hun vader. 

  
Jan werkt nu in zijn atelier naar een expositie
toe van al het verzamelde verhalen en
ervaringen van de deelnemers. 

  
Samen met onze studenten van Akyazili hebben
wij een Zonen aan Tafel bijeenkomst
georganiseerd. Het was een leuke avond en er
kwamen verschillen verhalen naar boven en dat
maakte Jan alleen maar blij. 

  
 
 
 
 


