
NIEUWSBRIEF 

“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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 Terugblik

 

Het jaar 2016 ligt alweer een aantal maanden achter ons. Een halfjaar met voor- 

en tegenspoed. Het is betreurenswaardig dat we telkens worden opgeschrikt met 

verschrikkelijk nieuws uit het buitenland. Ditmaal was Nice het toneel voor deze 

gruwelheden.  

Het doet ons groot verdriet dat er zoveel onschuldige slachtoffers blijven vallen in 

de wereld. De situatie in Turkije heeft eveneens onschuldige mensen het leven 

gekost.  

Stuk voor stuk situaties die een aanslag vormen op de mensheid. Wij staan ook fel 

tegen iedere vorm van geweld, intimidatie, racisme, discriminatie. Wij zullen ons 

sterk blijven maken tegen universele waarden zoals, liefde, vrede, vrijheid en res-

pect.  

De toekomstige activiteiten zullen wij toewijden aan deze waarden en tevens pro-

beren wij meerdere individuen te bereiken. In de vorm van een nieuwsbrief zullen 

wij u op de hoogte blijven houden omtrent de ontwikkeling rondom Stichting Sprint 

Schiedam.   

Het bestuur 

Stichting Sprint Schiedam 

Stichting Sprint Schiedam Juli 2016 



Terugblik 
Afgelopen periode is in het kader geweest van 

teambuilding. Met het oog op een betere 

verstandhouding van betrokkenen onder elkaar zijn er 

diverse uitjes georganiseerd naar het buitenland.  

De vrijwilligers zetten zich met man en macht in voor de samenleving. 

Afgelopen periode werd hier in de vorm van een lentefeest een bijdrage aan 

geleverd.  

Verschillende genodigden uit Schiedam en omstreken namen de moeite om 

een bezoek te brengen aan het lentefeest van Sprint. Diverse etenswaren, 

drinken en hebbedingetjes waren te verkrijgen tijdens het lentefeest.  

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 




