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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.



www.akyazili.nl

WRITE  FOR RIGHTS  
 

Op 10 december hebben we in samenwerking met de Stichting Aktiegroep het Oude Westen de Write for
Rights georganiseerd. We hebben brieven geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. 
 
Op de locate van de Aktiegroep hebben we tafels klaar gezet om brieven te kunnen schrijven. Het
schrijfmateriaal werd al eerder geleverd door Amnesty. 
 
We stonden ook op de landelijke kaart van Amnesty waar je terecht om te schrijven. Hierdoor was de
opkomst hoger dan verwacht. We hebben in totaal tegen de honderd brieven geschreven. 
 

WRITE  FOR RIGHTS  
 



Kledinginzamelactie vluchtelingen

In samen werking met Time to Help hebben wij een kledinginzamelactie georganiseerd. 2 maanden lang
hebben mensen de mogelijkheid gehad om hun oude of ongebruikte kleding te doneren aan
vluchtelingen in Griekenland. 
 
Op 8 november kwam de vrachtwagen langs ons pand om de ingezamelde kleding op te halen. Samen
met onze vrijwilligers en betrokken hebben we alle doze en tassen ingeladen. 
 
Deze actie willen we volgend jaar ook organiseren. WIlt u meedoen? Blijf ons volgen via onze website.  

  
 

www.akyazili.nl



Studentenhuisvesting

Studiebeurzen

Het project 'Studentenhuisvesting ' zetten we nog voort, maar door
de omstandigheden van de afgelopen maand hebben besloten om
te stoppen met het project.
 
We zijn op zoek naar geïnteresseerde partijen om het project over
te dragen. Als dat lukt, willen voor het einde van schooljaar het
project overdragen.  

 

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.

  
Dit jaar hebben wij 6 studenten blij gemaakt
met een studiebeurs. Ook volgend jaar willen
we minimaal aan 2 studenten een studiebeurs
geven. 
 
Bij intresse kunt u via onze webiste contact
openemen. 
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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

eXcursies
Afgelopen maanden hebben we paar excursies
georganiseerd waaronder het bezoek aan de
Maeslantkering en de afsluitdijk. Deze soort
excursies zorgen voor meer bewustzijn bij de
deelnemers hoe ons land vecht tegen het
water.

Zonder deze waanzinnige projecten zouden we
de Nederland van vandaag niet hebben. 
 
 


