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Bericht van het bestuur
Voor u ligt het eerste exemplaar van de nieuwsbrief van het jaar 2015. Een jaar dat wij
met volle moed zijn ingegaan met als doel maatschappelijk betrokken te zijn.
Al onze vrijwilligers en betrokkenen van Challenges hebben zich de afgelopen periode
optimaal ingezet ten behoeve van de stichting. Wij hadden ons weliswaar een ander begin voorgesteld van het jaar 2015.
Het jaar begon helaas treurig door de berichtgevingen vanuit Parijs. Zulke gruweldaden
hebben een wereldwijde schok teweeg gebracht en hebben ook ons getroffen. Wij leven
mee met de nabestaanden en zullen ons meer dan ooit inzetten voor een harmonieuze
samenleving.
Deze trieste gebeurtenissen mogen geen oponthoud veroorzaken in de dagelijkse bezigheden. Wij laten ons daarom ook niet ophouden. In juli hebben wij een positief bericht
ontvangen van Erasmus+ inzake onze aanvraag voor een uitwisseling met jongeren uit
Izmir, Turkije.
Kortom, wij zullen een periode tegemoet gaan met talloze activiteiten en laten ons zeker
niet ophouden door gebeurtenissen.

“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

Wij zullen u blijven informeren over onze activiteiten. Neem ook een kijkje op onze website voor meer informatie. Wenst u de nieuwsbrief te ontvangen in uw mailbox? Mail
dan naar info@stichtingchallenges.nl
Het bestuur

Erasmus +
Recentelijk hebben wij een bericht ontvangen van Erasmus+ inzake een uitwisseling tussen jongeren van het jongerencentrum Helezon uit Izmir, Turkije en jongeren uit onze
eigen Rotterdam.

In deze uitgave

De aanvraag was gebaseerd om onder andere cultuur , educatie en politiek onder de jongeren te bespreken en van elkaar te leren over deze onderwerpen. In totaal zullen er 36
jongeren meedoen aan dit programma. Het programma staat gepland voor een duur van 8
dagen. De voorbereidingen zijn reeds gestart en wij kunnen niet wachten om te beginnen
met de uitwisseling.



Erasmus +



NL Doet

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het gebruik van de informatie die erin is vervat
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stichting Challenges.
Stichting Challenges
HANG 4
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info@stichtingchallenges.nl

NL Doet
Afgelopen maart hebben wij net als voorgaande jaren onze deuren geopend tijdens te jaarlijkse NL Doet dag. Samen met onze en nieuwe vrijwilligers hebben
wij een grootse schoonmaak gehouden in het pand.
Het initiatief van het Oranje Fonds trekt jaarlijks talloze geïnteresseerden en
ook dit jaar hebben wij nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Dit initiatief is
ervoor om in contact te komen met nieuwe mensen en eveneens je organisatie
in de kijker te zetten. Ons is het gelukt om de afgelopen editie beide doelen te
behalen. Wij zullen in de toekomst wederom gebruik maken van deze gelegenheid van het Oranje Fonds.

Www.stichtingchallenges.nl

