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“Het is aan ons om de 

verschrikkelijke ideolo-

gieën af te wijzen en te 

veroordelen. Het voor-

beeld dienen wij zelf te 

zijn door een voorbeel-

dig leven te leven”  
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Voorwoord 
Het jaar 2015 is een jaar geweest met de nodige gebeurtenissen. Wij hebben 

enerzijds genoten van de vele activiteiten die wij hebben gerealiseerd. Anderzijds 

hebben wij geschokt gereageerd op de trieste gebeurtenissen in de wereld. Deze 

trieste gebeurtenissen hebben de nodige teweeg gebracht in Nederland.  

Wij streven naar een harmonieuze samenleving en zullen er alles aan doen om dit 

te bewerkstelligen. Dergelijke gebeurtenissen zullen ons niet belemmeren om af te 

wijken van ons doel.  

Afgelopen jaar hebben wij eveneens een start gegeven aan ons project, bezoek-

mannen Schiedam. Met dit project willen wij mannen uit hun isolement halen door 

hen actiever mee te laten doen met de samenleving.  

Naast dit project zijn onze reguliere activiteiten, denk hierbij aan onze ontbijtbij-

eenkomsten en koffieavonden, nog steeds aan de orde. Wij verwachten het jaar 

2016 eveneens met activiteiten te komen voor vrijwilligers en onze achterban.  

Wij wensen iedereen bij voorbaat een voorspoedig 2016. Wij hopen op een jaar 

met veel geluk en zonder verdriet in de wereld. 

Het bestuur 

Stichting Sprint Schiedam 

Stichting Sprint Schiedam December 2015 



Bezoekmannen Schiedam 
In september 2015 is het project “bezoekmannen Schiedam” van start ge-

gaan. Dit project is een project dat in het leven is geroepen na verschillende 

signalen vanuit de gemeenschap.  

In Schiedam wonen ongeveer 7000 Turken en Turkse Nederlanders; tevens 

de voornaamste doelgroep voor dit project. Vanuit deze gemeenschap heb-

ben wij stelselmatig signalen ontvangen over de noodzaak van ondersteuning 

op velerlei gebieden. Het project biedt ruimte aan simpelweg gesprekken 

tussen de deelnemers en de bezoekmannen. Daarnaast worden individuele 

problemen van de deelnemers besproken en oplossing hiervoor bedacht. 

Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om mensen uit hun 

isolement te halen. Kortom, een veelzijdig project die een grote groep man-

nen uit Schiedam op weg zal helpen in de samenleving. 

In het verleden zijn wij in staat geweest om diverse maatschappelijke vraag-

stukken van antwoorden te voorzien. Wederom proberen wij met dit project 

een positieve signaal af te geven. 

Voor dit project is de financiële hulp ingeroepen van verschillende organisa-

ties. Onder andere de volgende organisaties hebben ons geholpen om dit 

project van de grond te krijgen. 

– Fonds Schiedam Vlaardingen 

Bij voorbaat danken wij deze organisaties voor de vertrouwen in ons pro-

ject.. Meer informatie over het project? mail voor informatie naar  

info@sprintschiedam.nl 

NL Doet 2016 
12 maart 2016 is het zo-
ver. Samen met ver-
schillende vrijwilligers 
zullen we ons pand 
grondig schoonmaken 
tijdens de NL Doet 
dag van het Oranje 
Fonds. 

Jaarlijks biedt het 
Oranje Fonds de kans 
om kennis te maken 
met nieuwe vrijwil-
ligers tijdens de NL 
Doet dag. Wij maken 
daar graag gebruik van 
als stichting Sprint 
Schiedam zijnde. 

Heeft u interesse in 
klus bij onze organisa-
tie? Wees er ook bij 
door je aan te melden 
op de website van NL 
Doet. Mail voor meer 
informatie naar: 
info@sprintschiedam.nl 



Contact opnemen 

Stichting Sprint Schiedam 

Westvest 26-28 

3111 BW Schiedam 

info@sprintschiedam.nl 

Bezoek onze website op 

www.sprintschiedam.nl 

Stichting Sprint Schiedam 
Heeft u interesse in een kennismaking met betrokkenen van onze organisatie? 

Neem dan contact op door te mail naar ons mailadres: info@sprintschiedam.nl 

Wij zullen u graag verwelkomen op ons adres aan de Westvest 26 te Schiedam. 

Uiteraard zien wij graag nieuwe gezichten binnen onze gelederen. Aarzel daarom 

niet om contact te zoeken met onze organisatie.  

Wilt u voortaan onze nieuwsbrief ontvangen? Mail uw verzoek naar  

info@sprintschiedam.nl  


