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Bericht van het bestuur
Met een nieuwe bestuurslid zeggen wij het jaar 2016 vaarwel. Een jaar met vele gebeurtenissen waarin problemen in de maatschappij andermaal werden verduidelijkt. Helaas
zijn wij niet bij machte om alle problemen uit de wereld te helpen. Toch had het jaar ook
mooie gebeurtenissen. Denk aan het prachtige taal– en cultuurfestival “Harmonie van
Nederland”. Een groots spektakel met deelnemers uit alle hoeken van het land. Wij zeggen welkom tegen een jaar met hopelijk voorspoedig nieuws. Wij van Challenges zullen
in ieder geval klaar staan om activiteiten te realiseren voor diverse doelgroepen.
Nieuwe wereld nieuwe kansen is de naam van het project waarbij vluchtelingen op weg
worden geholpen in hun nieuwe leven in Nederland. Onder andere stagemogelijkheden
en andere voorzieningen komen aan bod tijdens dit project. Een initiatief waar vluchtelingen veel profijt aan zullen hebben.

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

Terugblik 2016
De wereld kent zoveel verschillende culturen en denkwijzen. Gelukkig hoeven we niet
allemaal op elkaar te lijken in ons doen en laten. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Steeds vaker komen we problemen tegen tussen diverse culturen en denkwijzen. Om verschillende tegen te gaan en bij te dragen aan de thema’s vrede en vrijheid
heeft Challenges bijgedragen aan het taal– en cultuurfestival Harmonie van Nederland.
Een prachtig initiatief waarin kinderen uit alle hoeken van Nederland naar Rotterdam
waren gekomen om het podium te delen met elkaar. Prachtige voorstellingen kregen de
bezoekers te zien in theater de Doelen. Op de dag van de viering van 75 wederopbouw van
de stad Rotterdam vond dit prachtige evenement plaats in hetzelfde Rotterdam. Een zekere verlenging van de wederopbouw van de stad in de vorm van taal en cultuur. Deze dag
bracht immers talloze mensen bij elkaar en had een duidelijke boodschap. Je hoeft niet
hetzelfde te denken of te zijn. Zolang je maar in vrede en vrijheid met elkaar samen bent.
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Ook komend jaar zijn wij van de partij tijdens de NL DOET dag van het Oranje
Fonds. Wij verheugen ons op de ontmoeting met vrijwilligers van buitenaf en
verwachten zo veel mogelijk deelnemers te ontvangen. Wees ook van de partij
en meld je aan. Dit kan door te mailen naar info@stichtingchallenges.nl
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Nieuwe wereld nieuwe kansen
Challenges is bezig met de voorbereidingen van het project nieuwe wereld
nieuwe kansen. In samenwerking met een externe bureau zal het projectplan spoedig klaargezet worden en vervolgens bij fondsen ingediend moeten worden.
Vluchtelingen komen naar Nederland na een lange reis met de nodige ellende achter zich. Eenmaal in Nederland krijgen de vluchtelingen uit alle
hoeken verplichtingen zoals het leren van de Nederlandse taal en het inburgeren. Ondanks hun treurige verleden zijn zij genoodzaakt om hun
leven te continueren in Nederland.
Challenges is van plan om hun verblijf in Nederland enigszins te vergemakkelijken. Door sociale activiteiten te realiseren enerzijds en stage/
werkvoorzieningen te realiseren anderzijds. Op deze manier halen wij de
druk weg bij vluchtelingen. Ons streven is om september 2017 te starten
met het project mits de financiële kant van het project geregeld kan worden via fondsen.

