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Het bestuur aan het
woord

Als stichting Nida hebben wij een drukke periode achter de rug.
Samen met onze vrijwilligers en alle andere betrokkenen hebben wij
mooie maanden achter ons gelaten. Namens het bestuur danken wij
alle betrokkenen voor hun fantastische inzet. Wij zien ook graag in
het verloop van het jaar de inzet van onze betrokkenen. In deze
nieuwsbrief blikken we kort terug op het afgelopen halfjaar.

Januari

EEN
TERUGBLIK

Februari

Maart

Dag van de
journalist

Lekker Fit

NL Doet

In onze vestiging in Zuid stonden we
stil bij de dag van de journalist. Met
een bijeenkomst van verschillende
journalisten werd er stilgestaan bij
het belang van de taak van de
journalist. Onze vrijwilligers stonden
klaar voor de realisatie van deze
bijeenkomst en daarvoor danken wij
hen.

Wij zijn ons bewust van onze taak en
hebben in samenwerking met de
organisatie Lekker Fit een
voorlichting gegeven over het belang
van water in het leven van de
kinderen. Teveel wordt er frisdrank
gedronken terwijl dit ongezond is
voor de kinderen. De organisatie
Lekker Fit heeft deze voorlichting
mogelijk gemaakt.

April

EEN
TERUGBLIK

April

Ook dit jaar waren we met al onze
locaties van de partij tijdens de NL
Doet dagen. In heel Nederland waren
massaal vrijwilligers op de been om
ergens een bijdrage te leveren. Ook
wij hebben de steun gekregen van
meerdere vrijwilligers.

April

Buurtfeest

Voorlichting

Bijeenkomst radicalisme

In april hebben wij meerdere
buurtfeesten gerealiseerd met een
prachtige opkomst van de
buurtbewoners. In samenwerking
met andere zelforganisaties in de
buurt hebben wij deze mooie
evenementen mogen realiseren. Zeer
geslaagde bijeenkomsten met behulp
van de vele vrijwilligers.

Wij hechten enorm veel waarde aan
de ontwikkeling van de individuen. In
die hoedanigheid hebben wij een
seminar georganiseerd waarbij een
pedagoog de aanwezigen heeft
toegesproken over de relatie tussen
de ouder en het kind. Een zeer
boeiende bijeenkomst die positieve
reacties teweeg heeft gebracht.

In samenwerking met de
gebiedscommissie Delfshaven
hebben wij een bijeenkomst
georganiseerd met als thema
radicalisme. een belangrijke item
waar de nodige aandacht aan
geboden moet worden. Dat hebben
wij op een leuke en interactieve
manier mogen doen. Ons dank gaat
uit naar de deelnemende partijen en
de inzet van onze vrijwilligers.

Mei

Mei

Mei

Kranslegging

Moederdagviering

Harmonie van
Nederland

Al onze vestigingen hebben
deelgenomen aan diverse
kransleggingen. Samen met onze
vrijwilligers hebben wij net als heel
Nederland stilgestaan bij de vele
oorlogsslachtoffers van weleer.

In mei stonden wij eveneens stil bij de
Moederdag. Moeders verdienen elke
dag alle aandacht van de wereld,
maar wij zijn speciaal de deur uit
gegaan om moeders te verblijden
met een mooie roos. Wij danken de
deelnemende vrijwilligers bij dit
initiatief.

Stichting Nida was ook van de partij
tijdens het grootse festival
georganiseerd door VBOR. Een
festival midden op het
Schouwburgplein waar wij als
stichting Nida ook een inbreng
hebben gehad. Muziek, cultuur, zang,
toneel en gezelligheid stonden
centraal.
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Uiteraard hebben wij meer activiteiten gerealiseerd. Wij gebruiken
onze sociale media kanalen zoals Twitter om een beter beeld te
geven van wat zich allemaal afspeelt binnen stichting Nida. Volg ons
daarom om actuele informatie te krijgen over de gebeurtenissen
binnen stichting Nida.

Mei

EEN
TERUGBLIK

Juni

Ouderbetrokkenheid

Opening

Feest

In het begin van het jaar stonden wij
reeds stil bij de taak van de ouders in
de opvoeding van het kind. Ook in
mei hadden wij een spreker te gast
die de aanwezigen toesprak over hun
taken in de opvoeding.

Op 4 juni vond de opening plaats van
onze vestiging in Barendrecht. Deze
locatie is tot stand gekomen na
verzoek van onze vrijwilligers. Zij
wilden graag in Barendrecht
activiteiten realiseren en doen dit
onder het project Carré Cultuur.

In stadsdeel Crooswijk vond er
wederom een feest plaats voor de
buurtbewoners en georganiseerd
door stichting Nida. Een prachtig
initiatief waar een diverse opkomst te
zien was. Met verschillende
optredens en heel veel eten en
drinken hebben wij een mooi feest
weten te realiseren.

Juni

EEN
TERUGBLIK

Juni

Juni

Bezoek NBA-speler

Ramadan

In de maand juni hadden wij zeer
bewogen tijden. Niemand minder dan
Enes Kanter was te gast bij stichting
Nida. Samen met onze jonge
vrijwilligers en betrokkenen kregen
wij de mogelijkheid om Enes vragen
te stellen over zijn leven als
basketballer in de NBA.

De maand Ramadan is begonnen en
wij hebben zowel in de avonden als in
de ochtenden volle programma's
gerealiseerd. Dit zullen wij blijven
doen tot het eind van de Ramadan.
Wij krijgen positieve reacties van
deelnemers en bovendien stelt men
de vraag of zulke initiatieven vaker
gerealiseerd kunnen worden.

Nawoord

Wij willen van deze
gelegenheid gebruik maken
om nogmaals alle
betrokkenen van de stichting
van harte te danken voor hun
inzet en steun. Zonder jullie
kunnen wij onze activiteiten
niet realiseren. Wij zien jullie
graag ook in de komende
jaren bij stichting Nida.

In de rest van 2016 zullen wij
in dezelfde tempo verdergaan
met onze activiteiten. Wij
zullen meerdere doelgroepen
bereiken met onze
activiteiten. Ons doel is om zo
veel mogelijk samen te
werken met derde partijen en
kracht bij te zetten in wat we
uiteindelijk willen gaan doen.

Mocht er interesse zijn in een
eventuele samenwerking met
stichting Nida, neem dan
contact op door ons te
mailen.
info@stichtingnida.nl
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