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Voor u ligt de 2e editie van de nieuwsbrief van het jaar 2014. Een jaar waarin Challenges
in allerlei opzichten een positieve bijdrage heeft geleverd aan de maatschappij.
Enerzijds hebben wij bijgedragen aan het bewerkstelligen van nieuwe projecten en anderzijds hebben de deskundigheidsbevorderingen plaatsgevonden. Diverse stichtingen
hebben hier rijkelijk gebruik van gemaakt.

“Wij streven naar een

Daarnaast hebben wij begin dit jaar gesprekken gevoerd met een organisatie uit Turkije
inzake een mogelijk uitwisseling onder jongeren in het kader van het Erasmus + programma. Deze gesprekken hebben ons doen beslissen om een uitwisseling plaats te laten
vinden.

principe binnen onze

In het kader van het Startersbeurs hebben wij de ruimte geboden aan een starter. Wij
hebben tevens diverse organisaties aangezet om gebruik te maken van deze mogelijkheid.
Wij hebben eveneens ruimte geboden aan recreatieve activiteiten voor onze betrokkenen. Onder andere sportieve activiteiten hebben de afgelopen periode plaatsgevonden.

leef-om-te-laten-leven
organisatie. Het doet
ons goed om anderen
in tevredenheid te
zien”
- het bestuur

Kortom, een jaar met talloze gebeurtenissen. Mocht u interesse hebben in deze nieuwsbrief, mail dan naar info@stichtingchallenges.nl
Het bestuur

Erasmus +
Het jongerencentrum Helezon uit Izmir hebben contact gezocht met Challenges. In een
oriënterend gesprek hebben wij de mogelijkheden besproken met betrekking tot een mogelijke uitwisseling in het kader van het Erasmus + programma van de Nederlandse
agentschap.

In deze uitgave


Erasmus +

Deze uitwisseling zal moeten bijdragen aan kennisoverdracht onder de jongeren. Verschillende thema’s zullen de aandacht moeten krijgen gedurende deze uitwisseling.



Reizen/excursies

Wij zijn hard bezig om goedkeuring te krijgen voor onze uitwisseling. Dit proces kan de
nodige tijd duren waardoor wij geen uitsluitsel kunnen geven voor de start van de uitwisseling. Naarmate de ontwikkelingen zich voort zetten, zullen wij u hierover informeren
per nieuwsbrief.



Startersbeurs



Deskundigheid

Reizen/excursies

Startersbeurs

Afgelopen jaar hebben wij samen met onze vrijwilligers en andere betrokkenen
diverse uitjes georganiseerd naar binnen– en het buitenland. Doel van deze
uitjes was de teambuilding bevorderen van de betrokken van Challenges.

Het Startersbeurs is een initiatief
wat door de meeste gemeenten in
Nederland wordt ondersteund.
Doel van dit initiatief is om jongeren, die net hun opleiding hebben
afgerond, de weg naar een baan te
vergemakkelijken.

Enerzijds hebben wij een bezoek gebracht aan onze eigen Texel. Samen met een
aantal vrijwilligers is er een bungalow gehuurd en zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen.
Anderzijds zijn een aantal betrokkenen op reis gegaan naar Istanbul. Deze wereldstad heeft de betrokkenen de nodige inspiratie gegeven en uiteindelijk ook
hun onderlinge verhouding bevorderd.
Wij hebben zeer positieve signalen ontvangen en zullen derhalve de toekomst
toewijden aan soortgelijke excursies.

Deskundigheid
Dit jaar hebben wederom een aantal stichtingen trainingen ontvangen in het
kader van bevorderen van deskundigheid. Doel is om een blijvende bijdrage te
leveren aan verschillende organisaties.
In sommige gevallen ontvangen organisaties een eenmalige training en in sommige gevallen gaat het om een reeks van trainingen. In beide gevallen zorgt
Challenges ervoor dat vrijwilligers en deskundigen die betrokken zijn bij de
stichting op de juiste manier hun werkzaamheden kunnen verrichten voor de
desbetreffende organisatie. Enkele van de organisaties die een training hebben
genoten zijn: Stichting Seva, Stichting Time Media Group en Instituut Het Centrum.
Ook komende jaren zullen wij organisaties van deskundigheid blijven voorzien.
Mocht u organisaties kennen die onze hulp zouden kunnen gebruiken, mail
dan naar info@stichtingchallenges.nl

Neem contact op met stichting Challenges.
Stichting Challenges

Diergaardesingel 58
3014 AD Rotterdam
info@stichtingchallenges.nl
Www.stichtingchallenges.nl

De gemeente stelt een bepaald
bedrag beschikbaar die ten goede
komt voor de salaris van de starter. Een deel wordt zodoende
betaald door de gemeente en het
andere deel door de werkgever.
Ook wij hebben de afgelopen periode gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid en hebben eveneens
organisaties aangezet om starters
in te zetten voor hun werkzaamheden.
Wij zullen de ontwikkelingen
rondom de Startersbeurs nauw in
de gaten houden. Wij hopen uiteraard dat deze mogelijkheid
zich zal blijven voordoen.

