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Bericht van het bestuur
2016, een jaar met wederom trieste gebeurtenissen overal in de wereld. Ankara, Nice,
Lahore en ga zo maar door. Stuk voor stuk aanslagen op de mensheid. Honderden onschuldige slachtoffers en de mensheid die in treurnis achter is gebleven.
Helaas zijn we midden 2016 nog steeds in treurnis over mensenverdriet elders in de
wereld. Vastberaden dat we zijn zullen wij ons inzetten voor een betere toekomst voor de
mensheid.
In deze nieuwsbrief zullen wij onze plannen met jullie delen met betrekking tot de toekomst. Via deze plannen willen wij wederom bijdragen aan de ontwikkeling van individuen in de samenleving.
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe.
Veel leesplezier.
Het bestuur

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

Vluchtelingen zijn anno 2016 niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je hoort
van alles over vluchtelingen voorbij komen op de televisie en in de kranten. Meestal heeft
het onderwerp van gesprek een negatieve lading voor de vluchtelingen.
Teveel negatieve berichtgevingen rondom vluchtelingen. Als Challenges willen wij een rol
van beteknis hebben in de ontwikkeling van vluchtelingen in Nederland. Onze toekomstige project zal zorg dragen voor de begeleiding van vluchtelingen tijdens hun verblijf in
Nederland. Binnenkort zullen wij een site toewijden aan dit project en ontwikkelingen
rondom het project zullen te volgen zijn op deze website.
In samenwerking met een partnerorganisatie uit Kirgizstan zijn wij druk bezig met de
realisatie van een kas. Dit initiatief is ontstaan na gesprekken met afgevaardigden uit Kirgizstan.
Doel van het project is om bewoners in deze regio in Kirgizstan werkgelegenheid te bieden
en daarnaast aan groente te helpen. Door schaarste in deze regio zijn de inwoners niet in
staat om aan groente te komen.
Dit project verwachten wij begin 2017 te kunnen starten. Momenteel zijn wij druk bezig
met de voorbereiding van het project.
Het project zal gefinancierd worden door gelden van fondsen en andere organisaties. Wij
zullen een beroep gaan doen op bedrijven die ons willen steunen met ons initiatief. Uiteraard zullen overheden ingeschakeld worden om hun steun te geven aan dit initiatief.
Momenteel zijn wij druk bezig met de realisatie van samenwerkingsprojecten. Een van die
initiatieven heeft als thema kunst en cultuur. Een andere initiatief richt zich voornamelijk
op de werving van nieuwe vrijwilligers. Kortom, een tweetal projecten waarmee wederom
een bijdrage geleverd zal worden voor de samenleving.
Volg de website voor de ontwikkelingen rondom deze projecten.

- het bestuur
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Neem contact op met
stichting Challenges.
Stichting Challenges
HANG 4
3011 GG Rotterdam

Bestuursverandering
Na een lange periode achter de rug te hebben gehad nemen wij afscheid van
onze secretaris, dhr. Eroglu. Na zijn aanstelling als secretaris zijn er verschillende initiatieven van de grond gekomen.
Zijn inzet voor de stichting was van onschatbare waarde. Onze dank gaat daarom ook uit aan dhr. Eroglu. Wij zullen ons best doen om een geschikte vervanger te vinden.
Wij wensen dhr. Eroglu uiteraard succes in zijn toekomst.
Heeft u interesse in een functie als secretaris bij Challenges?
Stuur een mail naar info@stichtingchallenges.nl en wij nemen spoedig contact
met u op.

info@stichtingchallenges.nl
Www.stichtingchallenges.nl

