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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 2016 waarin wij enkele malen zijn opgeschrikt met verschrikkelijk nieuws 

uit de wereld is bijna in zicht. Een jaar waarin voor ons andermaal duidelijk is ge-

worden hoe belangrijk een harmonieuze samenleving is.  

Wij hebben afgelopen periode extra veel aandacht geschonken aan ontmoeting en 

dialoog om juist bij te dragen aan deze thema.  

Wij willen juist ervoor zorgen dat mensen weer in contact komen met elkaar en dat 

we gaan voorkomen dat er tweedelingen gaan ontstaan in de maatschappij.  

Afgelopen maanden hebben wij ons project Bezoekmannen Schiedam naar beho-

ren gerealiseerd. Deze maand hebben wij het project afgerond. Wij danken alle 

deelnemers en in het bijzonder onze vrijwilligers voor hun inzet en steun voor een 

goede afloop van het project.   

Het bestuur 

Stichting Sprint Schiedam 

Stichting Sprint Schiedam December 2016 



Vooruitblik 2017 
Komend jaar zullen wij activiteiten gaan toewijden aan 

vluchtelin-gen. Deze groep mensen zijn in grote getallen 

naar Nederland toe gekomen en hebben een helpende 

hand nodig voor hun verblijf in Nederland.  

Wij van Sprint zullen ons gaan inzetten voor deze groep 

mensen. Door het organiseren van buurtbijeenkomsten 

en grootschalige evenementen willen wij deze gezinnen 

ondersteunen tijdens hun verblijf in Nederland.  

Het jaar 2017 zal voornamelijk bestaan uit 

samenwerkingen met andere organisaties. Wij willen 

namelijk onze krachten gaan bun-delen en onze 

projecten toegankelijker maken voor grotere groe-pen 

mensen.  

Bezoekmannen Schiedam 
63 mannen van Turkse komaf hebben tijdens ons project Bezoekman-

nen Schiedam deelgenomen aan de verschillende activiteiten. Alle-

maal mannen in een isolement door een of andere reden.  

Door gezamenlijk activiteiten te realiseren en bezoekmannen aan te 

stellen voor alle deelnemers is dit project met succes afgerond.  

Mede door de bijdrage van Fonds Schiedam Vlaardingen hebben wij 

het project weten te bekostigen. Wij danken alle betrokkenen voor hun 

steun en toeverlaat bij dit project. Voor komend jaar willen wij hetzelf-

de format voor de vrouwen gaan realiseren. U kunt de site in de gaten 

houden voor de ontwikkelingen hieromtrent.  

Reguliere activiteiten 

Onze regulieren activiteiten zullen ook in 2017 in hoog tempo worden 

uitgevoerd. Mocht u interesse hebben in deelname aan onze regulie-

ren activiteiten, dan ontvangen wij graag een mail van u.  

Mail 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 


