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Allereerst willen wij jullie betrokkenen in het bijzonder bedanken voor de
enorme steun van de afgelopen maanden. Al jaren staan jullie klaar om ons
door dik en dun te steunen en mooie activiteiten te realiseren. 

  
Enerzijds ondersteunen jullie ons financieel en anderzijds fysiek. Deze mooie
gebaren zullen hopelijk ook doorgegeven worden aan de jongere generatie. 

  
Wij doen er in ieder geval alles aan om dit niet ongehoord te laten blijven. Zo
hebben wij ook deelgenomen aan NL Doet van het Oranje Fonds. Een prachtig
initiatief waarbij betrokkenen van diverse zelforganisaties de handen uit de
mouwen staken en een klusje deden voor de lokale stichting. 

  
Landelijk kwamen er duizenden vrijwilligers bijeen om een belangrijk goed uit
te lichten, vrijwilligerswerk. Wij hebben enorm genoten en zullen meerdere
activiteiten organiseren om de vrijwilligers te stimuleren om hun werk te blijven
doen. Zonder hen zijn we immers nergens.
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TERUGBLIK 2018

IFLC - COLORS OF THE WORLD
Sprint Schiedam heeft zich als een van de vele sponsors geprofileerd van het
jaarlijks terugkomend festival IFLC (International Festival of Language and
Culture), the Colors of the World. 

  
Sprint zal in de komende periode met name op zoek gaan naar mogelijke
projecten/initiatieven waarin men kan participeren en met het festival IFLC
hebben wij een passend initiatief gevonden die een grote groep mensen
aanspreekt en duidelijke een bijdrage levert aan de vorming van een
harmonieuze samenleving. 

  
Op 23 juni was het zover. Samen met een grote groep betrokkenen en
vrijwilligers van Sprint zijn wij richting België gereden. Voorafgaand aan het
festival hebben groepen afzonderlijk van elkaar de stad Antwerpen bezichtigd
en enkele toeristische plekken bezocht. Als sponsor kregen wij vrijkaarten voor
het festival en wij hebben daar ook rijkelijk van gebruik gemaakt. 

  
Wij vinden het belangrijk dat we kunnen bijdragen aan initiatieven die breed
worden gesteund. Wij zijn immers zelf continu op zoek naar dergelijke
activiteiten. Wij hebben dit festival samen met onze vrijwilligers en
betrokkenen bezocht, omdat wij samen met hen wilde zien hoe een begin kan
worden gemaakt aan een harmonieuze samenleving. 

  
Wij hebben een zeer plezierige avond beleefd en de meegekomen vrijwilligers
eveneens genoten van het festival. 

  



NL DOET 2018

Het Oranje Fonds biedt ieder jaar de kans aan organisaties en vrijwilligers om
met elkaar in contact te komen tijdens de NL Doet dagen. 

  
Wij maken daar graag gebruik van. Samen met enkele enthousiaste
vrijwilligers openen wij op die dag onze deuren om het jaar fris en gezond
tegemoet te gaan. Zo hebben wij ook in 2018 met de groep vrijwilligers een
flinke klus geklaard voor de stichting. Schoonmaken, verven, opruimen,
opknappen en vooral veel plezier hebben. Dit allemaal dankzij het mooie
initiatief van het Oranje Fonds. 

  
Wij zijn hen hier dankbaar voor en willen vooral de betrokkenen danken voor
hun komst en inzet. Wij hopen in de toekomst meer gezichten vanuit de buurt
te trekken en zullen er vanaf heden al werk van maken om dit te
bewerkstelligen. 

VERKOOP PAND
Wegens financiële reden hebben helaas ons pand verkocht. Dit besluit is
zorgvuldig genomen door het bestuur, na talloze vergaderingen. 

 Het goede nieuws is dat we mogen blijven als huurder. Dus we zijn nog steeds
gevestigd in Schiedam en volop bezig met onze activiteiten. 
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