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Voorwoord 
Voor u ligt de 1e editie van onze nieuwsbrief van het jaar 2015.  

Wij willen in deze nieuwsbrief  te ontwikkelingen delen met betrekking tot Sprint 

Schiedam.  

Helaas zijn we het jaar met verdriet begonnen door de verschrikkelijke aanslagen 

in Parijs. Wij hadden een totaal andere start verwacht van het jaar 2015. Ondanks 

deze trieste gebeurtenissen hebben wij met vol moed onze activiteiten voortgezet.  

Wij willen u onder andere informeren over ons project: Bezoekmannen Schiedam. 

Dit project houdt zich voornamelijk bezig met geïsoleerde mannen in Schiedam. 

Afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om de financiering van het project 

rond te krijgen. In deze nieuwsbrief meer over de ontwiikkelingen.  

Verder zullen wij u informeren over de andere reguliere activiteiten van Sprint 

Schiedam. 

Het bestuur 

Stichting Sprint Schiedam 

Stichting Sprint Schiedam Juni 2015 



Bezoekmannen Schiedam 
In samenwerking met stichting Challenges hebben wij het project 

Bezoekmannen Schiedam op papier gezet. In onze zoektocht 

naar een beter ingevulde wereld voor met name geïsoleerde man-

nen in Schiedam zijn wij tot dit project gekomen. 

Dit project zorgt ervoor dat mannen beter in hun schoenen zul-

len staan en actiever mee zullen doen met de maatschappij.  

Door onder andere sociale activiteiten te realiseren en andere 

maatschappelijke activiteiten te organiseren proberen wij mannen 

uit hun isolement te krijgen. De doelgroep betreft met name 

Turkse mannen die in een isolement zitten.  

Via verschillende kanalen is getracht om de financiering rond te 

krijgen van dit project. In mei hebben wij het voortreffelijke be-

richt ontvangen van Fonds Schiedam en Vlaardingen met daarin 

de toekenning van het bedrag van €5800. Wij zijn uiteraard zeer 

enthousiast geworden door het positieve bericht. Wij zullen de 

werkzaamheden spoedig starten en overgaan tot de start van het 

project.  

Helaas is Fonds Schiedam en Vlaardingen het enige fonds die ons 

heeft ondersteund. Wij zullen in de tussentijd op zoek gaan naar 

extra financiering. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij overgaan 

tot financiering middels sponsoring.  

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  

Contact opnemen 

Stichting Sprint Schiedam 

Westvest 26-28 

3111 BW Schiedam 

info@sprintschiedam.nl 

Bezoek onze website op 

www.sprintschiedam.nl 


