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Bericht van het bestuur
Het jaar 2015 was in allerlei opzichten een zeer bewogen jaar. Enerzijds hebben wij een
hoop activiteiten weten te organiseren. Anderzijds zijn wij enkele malen getroffen met
het nieuws van aanslagen op onschuldige mensen in de wereld. Wij hebben deze gebeurtenissen tot ons door laten dringen en geconstateerd dat wij nog meer moeten investeren in een harmonieuze samenleving. Dit houdt in dat we nog meer in contact moeten komen met de medemens om misverstanden uit de weg te helpen. Dat hebben wij
gelukkig ook gedaan in het jaar 2015.
Een groep van 18 man uit Izmir, Turkije hebben een bezoek gebracht aan Nederland in
het kader van een uitwisselingsproject van de Europese Unie. Daarnaast hebben wij onze steun gegeven aan diverse Rotterdamse organisaties inzake het opzetten van maatschappelijke projecten.
Deze activiteiten zullen wij ook in het jaar 2016 voort zetten. Ons streven is om komend
jaar een uitwisseling tussen meerdere landen te laten plaatsvinden. Tevens streven wij
ernaar om nieuwe projecten te beginnen met diverse Rotterdamse organisaties. De vrijwilligers van onze stichting zijn uiteraard een belangrijke schakel binnen de organisatie.
Wij maken daarom van deze gelegenheid gretig gebruik om hen te danken voor hun inzet gedurende onze activiteiten. Ons voornemen is een jaar zonder pijn en verdriet en
met zo veel mogelijk harmonie in de wereld.

“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

Erasmus +
Afgelopen september heeft Rotterdam als decor gediend voor het uitwisselingsproject
tussen jongerencentrum Helezon uit Izmir en onze eigen stichting Challenges uit Rotterdam. Deze organisaties hebben na lang te moeten proberen een uitwisseling georganiseerd in het kader van verschillende aandachtspunten.
Onder andere cultuur , educatie en politiek hebben tijdens het programma de aandacht
gekregen. Jongeren hebben over deze onderwerpen gesproken met elkaar en van gedachte
gewisseld. Uiteindelijk was het streven om van elkaar te leren en dat is ook gebeurd. De
deelnemers hebben hun bevindingen bijgehouden via de YouthPass systeem. Dit systeem
biedt de deelnemers tevens een certificaat aan voor hun deelname aan het project. In totaal hebben er 36 deelnemers meegedaan aan deze uitwisseling.
In totaal hebben de deelnemers een 8–daagse programma voltooid. De activiteiten vonden voornamelijk plaats in Rotterdam. Uiteraard hebben de deelnemers ook een excursie
dag gehad naar andere steden in Nederland.
Wij hebben gedurende dit project samengewerkt met verschillende Rotterdamse organisaties. Wij danken het voor hun bijdrage in dit project en hopen op hun steun bij toekomstige projecten.

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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Twitter
Sinds september is ook stichting
Challenges actief op Twitter. Wij
plaatsen hier tweets die betrekking hebben op onze activiteiten.
Daarnaast delen wij interessante
tweets met onze volgers. Wij streven naar zo veel mogelijk volgers,
want wij willen onze activiteiten
niet onopgemerkt voorbij laten
gaan.
Volg ons daarom ook op twitter.
https://twitter.com/
Challenges010

NL Doet
Ook dit jaar zijn wij van de partij gedurende de NL Doet dag van het Oranje
Fonds. Wij zijn zeer tevreden met de mogelijkheid om in contact te komen met
nieuwe gezichten.
Afgelopen jaren hebben wij verschillende klussen uitgevoerd tijdens deze dag en
ook dit jaar zullen wij op zoek gaan naar aanmeldingen voor onze klus. Dit jaar
zullen wij een grote schoonmaakbeurt gaan houden op kantoor waarbij we tevens ook verfklussen zullen hebben.
Dit allemaal zullen wij gaan doen onder het genot van een hapje en een drankje.
Doel is uiteraard om onze organisatie in contact te brengen met nieuwe mensen
uit Rotterdam en misschien zelfs buiten Rotterdam.
Mocht u interesse hebben in onze klus? Mail naar info@stichtingchallenges.nl

PIF WORLD
Sinds kort is stichting Challenges actief op PIFworld.com. Wij zijn in contact
gekomen na een uitnodiging van stichting Haëlla om deel te nemen aan een
bijeenkomst over het nieuwe geven. Na deze interessante bijeenkomst hebben
wij contact gehad met de PIF World organisatie inzake een gratis lidmaatschap
welke door stichting Haëlla beschikbaar werd gesteld. Wij hebben deze gratis
lidmaatschap verkregen en zijn sindsdien hard op weg om onze weg in te slaan
in het nieuwe geven.
U kunt ons volgen op de website www.pifworld.com
Onze organisatiepagina:
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/StichtingChallenges/2205
Neem een kijkje op onze pagina en steun ons met jullie bijdrage.

FACEBOOK
Sinds kort zijn wij ook
actief op Facebook. Alle
ontwikkelingen rondom
onze organisatie zullen
wij delen op onze Facebook pagina.
Wij hebben tevens een
doneerknop toegevoegd
waarmee mensen een
donatie kunnen uitbrengen ten behoeve van onze organisatie.
Jullie steun in de vorm
van een donatie is meer
dank welkom. Vergeet
ons niet te liken!

Neem contact op met stichting Challenges.
Stichting Challenges
HANG 4
3011 GG Rotterdam
info@stichtingchallenges.nl
Www.stichtingchallenges.nl
Twitter.com/challenges010
Facebook.com/stichtingchallenges

