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Nieuwsbrief

HET BESTUUR AAN HET WOORD
Beste lezers,
Wij hebben een bewogen jaar achter de rug in velerlei opzichten. Wij zijn allen opgeschrikt met
de gebeurtenissen in Parijs en de vele andere terreurdaden elders in de wereld. In een tijd waarin saamhorigheid een schaars goed is zijn zulke berichten een doorn in het oog.
Als stichting Nida zijnde hebben wij uiteraard stilgestaan bij deze gebeurtenissen en een duidelijke signaal afgegeven samen met onze achterban. De mooiste signaal die men kan afgeven is
om zo veel mogelijk actief te zijn op de vreedzame pad. Dat is waar wij ons afgelopen jaar mee
bezig hebben gehouden.
In deze nieuwsbrief zullen wij een opsomming geven van de verschillende activiteiten van het
jaar 2015.
Ontbijtbijeenkomsten, iftarmaaltijden, buurtfeesten, benefietavonden en de vele nieuwe projecten zijn een grip uit de vele activiteiten die zich afgelopen jaar hebben voorgedaan.

Wij hebben alle activiteiten stuk voor stuk met plezier aanschouwd en zien het jaar 2016 als een
mogelijkheid om deze activiteiten voort te zetten. Uiteraard zijn wij bij machte om deze activiteiten te voltooien door inzet van onze trouwe vrijwilligers. Daar gaat onze dank dan ook naar
uit. Wij hopen hun steun en toeverlaat ook in het jaar 2016 te mogen ontvangen.
Het bestuur van stichting Nida wenst u een voorspoedig 2016.

PAPIER MARMEREN
Een aantal senioren van stichting Nida hebben deelgenomen aan het project Papier marmeren
voor senioren. Deze combinatie is een succes gebleken aangezien de deelnemers zonder de
lessen te missen hebben deelgenomen aan het project.
De deelnemers hebben de kunstvorm papier marmeren geleerd gedurende het project. Dit
project zullen wij in samenwerking met onze partnerorganisaties in het jaar 2016 eveneens
aanbieden aan de geïnteresseerden. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.
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JONGEREN EN OMGAAN MET GELD
In september is het project jongeren en

dacht te brengen. Hiervoor zullen wij onze

omgaan met geld van start gegaan. Dit pro-

steun bijdragen aan enkele bestaande hulp-

ject maakt jongeren van verschillende leef-

projecten van Time to Help (vb. waterputten

tijdscategorieën wegwijs in de wereld van

bouwen).

geld. Naast onze reguliere activiteiten is dit
project een uitgelezen mogelijkheid om
jongeren op een diverse manier wegwijs te
maken in de maatschappij. De ontwikkelingen op het gebied van studiefinanciering is
eveneens een reden geweest om deze thema-

tiek aan de tand te voelen.
Dit project komt mede tot stand door toe-

Dit project is gerealiseerd door onder andere een financiële bijdrage van het Fonds
DBL. Wij danken hen voor hun medewerking en vertrouwen. Medio mei zal dit project ten einde komen en zullen wij met de
deelnemers gezamenlijk het project afslui-

ten.

doen van partnerorganisaties. Onder andere
de hulporganisatie Time to Help voorziet
ons van ondersteuning tijdens dit project.
Het project heeft tevens als doel de armoedesituatie elders in de wereld onder de aan-

‘Iets wat uit het niets en zonder moeite verschijnt, zal plotseling en geruisloos verdwijnen’

VOORLEESEXPRESS
In september is het project
voorleesexpress van start gegaan. Wij zijn van start gegaan
met dit project om ouders aan
het lezen te krijgen. Gedurende
de wekelijkse bijeenkomsten
trachten wij ernaar om ouders te
stimuleren om hun kinderen
voor te lezen.
Een onderdeel van het project is
de grootschalige informatiebijeenkomsten waar meerdere

geïnteresseerden aan kunnen
deelnemen. Tijdens deze bijeenkomsten worden opvoedkundige
vraagstukken behandeld.
Dit project is een bewonersinitiatief die geheel door onze vrijwilligers wordt georganiseerd en
wordt mede mogelijk gemaakt
door de gebiedscommissie
Delfshaven. Wij danken de gebiedscommissie voor het vertrouwen en hopen dit initiatief
met succes af te ronden.

WIE SPO(O)RT NIET?
Dit project is in het leven geroepen om mannen en vrouwen uit Rotterdam in contact te laten komen met het sporten. Doelgroep voor
dit project zijn mannen en vrouwen, die in geen enkel verband aan
sporten doen en waarbij de drempel te hoog is om deze stap te maken.
Door wekelijkse sportactiviteiten te organiseren streven wij ernaar
om de deelnemers een stap dichterbij een gezonder leven te brengen.

Sinds de start van het project ontvangen wij positieve signalen van
de deelnemers. Wij zijn bezig om met een aantal van de deelnemers
mee te doen met de AD mini-marathon te Rotterdam.
Uiteraard genieten we bij dit project ook de steun van diverse organisaties. Onder andere het Elise Mathilde fonds heeft een bijdrage
geleverd in de realisatie van dit project. Door een financiele bijdrage
van €2500 te bieden hebben zij een aanzienlijk deel van de begroting
op zich genomen.
Wij hebben tevens de financiële steun ontvangen van gebiedscommissie Delfshaven in het kader van de Opzoomer Mee initiatieven.
Alle organisaties worden bedankt voor hun bijdragen.
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FACEBOOK EN TWITTER
Wij zijn te vinden op social
media en hebben jullie
nodig als volgers.
Om onze activiteiten onder
de aandacht te brengen
van een groter doelgroep is
jullie steun van harte welkom.
Nodig je vrienden en familie uit om onze pagina op
facebook te liken en ons te
volgen op twitter. Zo krijgen wij de aandacht die
onze activiteiten verdienen
en hebben jullie daar aan
meegeholpen.
Jongeren bij kamp Westerbork

STICHTING NIDA EN SPIOR “WAJAW II”
Onlangs hebben wij in samenwerking met SPIOR de training
‘Wajaw II’ afgerond, waar wij vooral de nadruk legden op discriminatie. Doelstellingen van deze training waren onder andere
om overlast gevend gedrag en maatschappelijke uitval door o.a.
vroegtijdig schoolverlaten, agressiviteit, criminaliteit en radicalisering tegen te gaan en het leveren van een maatschappelijke bijdrage te bevorderen. Onderdelen van de training zijn het ondersteunen van de interculturele en religieuze identiteitsontwikkeling, omgaan met discriminatie en agressie, burgerschapsvorming en vrijetijdsbesteding. Enerzijds werd er tijdens deze bijeenkomsten kennis gedeeld, anderzijds gingen de jongeren zelf
aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen door bijvoorbeeld
rollenspellen te spelen, te debatteren of samen te werken aan opdrachten en dergelijke. De training sloten wij af met een bezoek
aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, aansluitend op
de bijeenkomst over discriminatie.
‘Wajaw!’ won in oktober 2013 de Hein Roethofprijs, een prestigieuze prijs die door het ministerie van Veiligheid en Justitie
wordt toegekend aan projecten die resultaten bereiken met de
preventie van criminaliteit en het bevorderen van sociale veiligheid. De jury koos het project uit de vijf genomineerde projecten
vanwege ‘het succesvol voorkomen van maatschappelijke uitval
van jongeren, het terugdringen van overlast in Rotterdamse wijken, de bijdrage aan de leefbaarheid en de tastbare resultaten.

Op facebook zijn wij te
vinden op:
https://
www.facebook.com/
nidarotterdamwest/?
fref=ts
Op Twitter:
https://twitter.com/
stichting_nida
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NEEM CONTACT OP
Stichting Nida
Bezoekadres:
Taandersplein 1 (Rotterdam West)
3027 CN Rotterdam
Brabantseplein 2 (Rotterdam Zuid)
3074 SX Rotterdam
Goudse Rijweg 373 (Rotterdam
Noord)
3031 CG Rotterdam
Van ’s-Gravenzandestraat 2
(Schiedam)
3112 JM Schiedam
M.H. Trompweg 225E (Dordrecht)
3317 BS Dordrecht
Dokter van Stratenweg 8
(Gorinchem)
4205 LA Gorinchem
Website:
www.stichtingnida.nl
E-mail:
info@stichtingnida.nl

CULTURELE AVONDEN
Samen met stichting SANAT,
welke recent is opgericht hebben wij een culturele avond georganiseerd. Tijdens deze
avond hebben verschillende
artiesten hun opwachting gemaakt.

baar is. Wij zullen in de toekomst zeker deelnemen aan de
activiteiten van stichting Sanat
en wellicht een soortgelijke
avond organiseren voor onze
achterban. Houd hiervoor onze
website in de gaten.

Enerzijds is er ingegaan op de
verschillende kunstvormen in
de wereld door een stukje geschiedenis te delen met de aanwezigen. Anderzijds zijn de
aanwezigen getrakteerd op
voorstellingen van verschillende kunstartiesten.
Kortom een interessante avond
die zeker voor herhaling vat-

GEBIEDSCOMMISSIE DELFSHAVEN OP BEZOEK
Na eerder een ontbijtbijeenkomst te hebben gehad met enkele leden van de
gebiedscommissie werd het tijd om de gehele gebiedscommissie Delfshaven uit
te nodigen om hun maandelijkse vergadering te houden op locatie van stichting
Nida.
Nadat wij een korte introductie hebben gegeven over stichting Nida en een welkomstwoord hebben gehouden werd de vergadering geopend door de voorzitter
van de gebiedscommissie Tom Harremans.
Wij zijn uiteraard zeer vereerd met de komst van de gebiedscommissie en zien
graag ook in de toekomst een van onze locaties als toneel voor een dergelijke
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