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Bericht van het bestuur
Stichting Challenges zet zich gedurende haar bestaan in voor een verbetering van de
samenleving. Met name in de huidige periode waarin mensen uit elkaar groeien is een
dergelijke verstandhouding een belangrijke zienswijze.
Wij zijn van mening dat je dient te leven om te laten leven. Wij zijn ook van plan om
vanuit deze principe onze activiteiten voort te zetten.
Deskundigheidsbevorderingen, trainingen, informatiebijeenkomsten en dergelijke activiteiten worden allen vanuit deze optiek gerealiseerd.
Wij verwachten een jaar met positieve impressies en hopen de komende periode vervolg
te kunnen geven aan een periode waarin leuke activiteiten zijn verricht.
Het bestuur

Teambuilding

“Wij streven naar een
leef-om-te-laten-leven
principe binnen onze
organisatie. Het doet
ons goed om anderen
in tevredenheid te
zien”
- het bestuur

In het kader van creëren van harmonie onder elkaar hebben wij de afgelopen periode
reizen georganiseerd. Vanuit de gemeenschap ontvingen wij signalen met de behoefte
om soortgelijke activiteiten te realiseren.
Wij hebben een bezoek gebracht aan het noorden van het land, Texel. Samen met een
aantal betrokkenen hebben wij een paar dagen doorgebracht in een bungalow te Texel.
Deze dagen waren noodzakelijk om enerzijds naar elkaar toe te groeien en anderzijds
verschillende onderwerpen bespreekbaar te maken die betrekking hebben op ons aandachtsgebied.
Naast Texel is er eveneens een reis georganiseerd naar Istanbul. Deze wereldstad is
met hetzelfde doel bezocht. Eveneens met een aantal betrokkenen zijn voor de duur
van een aantal dagen een bezoek gebracht aan verschillende toeristische trekpleisters.
Niet alleen toeristische trekpleisters kregen de aandacht ten tijde van deze reis. Ook
zijn er verschillende bezoeken gepland bij non-profit organisaties. Wij hebben diverse
gesprekken gevoerd met organisaties om zodoende ervaringrijker terug te keren naar
Nederland.
Deze beide reizen/excursies hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van stichting
Challenges. Dit komt uiteindelijk ten goede van onze activiteiten.
Wij zullen in de toekomst vaker soortgelijke activiteiten inplannen.
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Erasmus+
Stichting Challenges is druk bezig om binnen de kortste keren een uitwisseling
te realiseren met het jongerencetnrum Helezon uit Izmir, Turkije.
In een eerder stadium hebben wij gesprekken gevoerd met afgevaardigden van
het jongerencentrum uit Izmir. Zij hebben ons hun plannen verduidelijkt. Wij
raakten enthousiast over hun plannen en hebben vervolgens actie ondernomen.
Na een eerste mislukte poging hebben wij wederom actie ondernomen om deze
uitwisseling alsnog door te kunnen voeren. Eind september is de deadline voor
de komende aanvraag. Wij richten ons momenteel op deze deadline en hopen
nu wel aan de verwachtingen te kunnen voldoen.
Indien deze uitwisseling doorgang krijgt, zullen wij met een groep van 36 jongeren een uitwisseling realiseren. Het streven is om van elkaar te leren tijdens
deze uitwisseling.
Het Erasmus+,voorheen Youth In Action, is het Europese subsidieprogramma
voor onderwijs, jeugd en sport. Zie www.erasmusplus.nl voor meer informatie.
Wij zullen de ontwikkelingen tijdig met jullie delen via de nieuwsbrief.
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