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EEN BEWOGEN 2016

Een jaar waarin de Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond (hierna VBOR) haar handtekening 
heeft gezet onder prachtige initiatieven in het eveneens prachtige Rijnmond. Een opsomming van deze 
activiteiten kunt u vinden in dit verslag.

Dit verslag geeft duidelijk weer welke samenwerkingen er in de afgelopen periode hebben 
plaatsgevonden en waartoe dit heeft geresulteerd. Tevens krijgt de lezer een uitgebreid beeld van de 
VBOR aan de hand van de uitgevoerde activiteiten.

Uiteraard zouden wij nimmer in staat zijn om onze activiteiten te verrichten zonder de steun en 
toeverlaat van onze leden. In het bijzonder danken wij onze samenwerkingspartners voor hun 
betrokkenheid met de VBOR. Ook het jaar 2017 zien wij de samenwerkingen graag tegemoet.

Het bestuur

VBOR
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INLEIDING 

De VBOR is een organisatie van betrokken burgers uit de regio Rijnmond met een hart voor de mensheid. 
Een hart voor de verbetering van de samenleving en ontwikkeling van de individuen. Samen streven 
wij ernaar om een bijdrage te leveren in de vorming van een vreedzame, harmonieuze en leefbare 
samenleving. 

Een eveneens belangrijke reden is de participatie van ouderen in de bredere maatschappij.  

Om dit te bereiken trachten wij ernaar om een sociaal netwerk te creëren waarin van ouders waarin 
aandacht wordt besteedt aan sociaal maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd worden er oplossingen 
bedacht voor deze problemen.  

Middels verschillende activiteiten wordt er eerst gewerkt aan de bewustwording rondom sociaal 
maatschappelijke vraagstukken. Vervolgens organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten en excursies om 
gezamenlijk tot ideeën te komen voor deze vraagstukken.  

Deze ideeën zetten wij vervolgens om in concrete stappen voor de toekomst. En dit doen we in 
samenwerking met samenwerkingspartners, experts en leden van ons.  

De volgende activiteiten krijgen onze aandacht: 

 » Seminars

 » Excursies

 » Wederzijdse ontmoeting

 » Evenementen

Kortom, wij werken niet alleen voor een betere Rijnmond, maar voor een beter Nederland. 
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TERUGBLIK 2016 

Het jaar 2016 was niet alleen het jaar waarin wij werden opgericht, maar tevens een jaar met mooie 
activiteiten. Vrijwel direct na onze oprichting begonnen wij aan de voorbereidingen van het prachtige 
taal- en cultuur festival Harmonie van Nederland. Samen met partnerorganisaties werd er hard gewerkt 
om er een succes van te maken. Niet alleen dit festival maar de vele activiteiten in 2016 zijn een trots van 
de VBOR.  

Denk aan de vele buurtfeesten van lokale organisaties en de vele informatiebijeenkomsten in 
samenwerking met derden. De ontbijtochtenden en iftar bijeenkomsten zijn eveneens een groots succes 
gebleken het afgelopen jaar. 

Kortom, een jaar waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Hieronder staan de activiteiten uitgewerkt 
waar de VBOR in het jaar 2016 aan mee heeft gedaan of zelf heeft georganiseerd. 
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HARMONIE VAN NEDERLAND 

Op zaterdag 14 mei heeft het taal- en 
cultuurfestival, Harmonie van Nederland, 
plaatsgevonden op het Schouwburgplein en in 
theater de Doelen. Meer dan 2000 bezoekers 
zijn getuige geweest van een prachtig festival 
met als thema; Vrede en Vrijheid. Maandenlang 
voorbereiding door meer dan 200 vrijwilligers 
betaalde zich uit in de vorm van een onvergetelijk 
festival.  

Uit heel Nederland waren deelnemers aanwezig om 
de volgende thema’s uit te lichten: vrede, vrijheid, 
milieubewustzijn, kunst en nog veel meer. Niet alleen 
Nederland, maar ook uit het buitenland hadden wij 
deelnemers die tijdens het avondprogramma in de 
Doelen een prachtige voorstelling weggaven aan de 
duizenden bezoekers. 
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Dhr. Hugo de Jonge gaf een toespraak 
nadat ook de commissaris van de Koning 
dhr. Jaap Smit een toespraak gaf via een 
videoboodschap. Op dezelfde dag op 14 
mei 1940 vonden er bombardementen 
plaats in Rotterdam waar Rotterdam haar 
hart en ziel verloor. Wij hebben na 75 jaar 
na dato geprobeerd om bij te dragen in 
de wederopbouw van deze mooie stad. 
Rotterdam viert de stad, was de slogan van de 
culturele manifestatie waar ook Harmonie van 
Nederland deel uit maakte.  

Dit prachtige festival was een lust voor het oog van de prachtige Rotterdammers en dit is te danken aan 
de vele vrijwilligers en andere betrokkenen. Alle vrijwilligers, deelnemers, partners, sponsors, gemeente 
Rotterdam, Rotterdam Viert de Stad en genodigden worden bedankt voor hun inzet en steun voor het 
programma.  

VIERING FEESTELIJKE DAGEN 

Op 11 juni vond er een iftar-bijeenkomst 
plaats in samenwerking met Time To Help. 
Deze hulporganisatie is niet alleen actief in 
Nederland maar ook elders in de wereld. 
Tijdens deze bijeenkomst in de Sultan Palace 
te Rijsbergen waren meer dan 600 bezoekers 
getuige van een enerverende avond.  

Een avond waarin live verbinding was met 
vrijwilligers ter plekke in Oeganda en Ethiopië. 
De aanwezigen kregen live te horen wat 
hun bijdrage betekende voor de behoeftige 
mensen in Afrika. 

Deze avond stond in het teken van verbroedering en kennismaking met elkaar. Tevens werden de 
genodigden geïnformeerd over de activiteiten van beide organisaties. Afgevaardigden van Time To 
Help en anderzijds van VBOR informeerden de bezoekers over hun activiteiten. Uiteraard werden de 
genodigden bedankt voor hun komst. Dhr. Halil Sahin hield een lezing over het belang van de maand 
Ramadan en de waarde van deze maand voor de samenleving.  
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Gedurende de maand Ramadan werd er op beide locaties van stichting Openhaard iftar-bijeenkomsten 
georganiseerd. De VBOR heeft tevens een bijdrage geleverd in de bewerkstelliging van deze avonden.  

Ook andere belangrijke dagen stonden op ons programma. Zo werden er samen met vrijwilligers 
Asjoera-pudding uitgedeeld aan medewerkers van het gemeentehuis Feyenoord.  

ONTSPANNING 

In het kader van teambuilding zijn er diverse uitjes georganiseerd. Allereerst werd er aan het begin van 
2016 een ontspanningsweekend georganiseerd samen met de betrokkenen van de VBOR. Dit heeft ertoe 
geresulteerd dat de onderlinge banden werden versterkt en tevens zijn mogelijke activiteiten ter sprake 
gekomen tijdens ons verblijf aan de groepsaccommodatie Zonnewende.  

Naast dit uitje hebben onze leden in kleinere groepen bezoeken gebracht naar steden in en buiten 
Nederland. In de afgelopen periode zijn Arnhem en Brussel gekozen als locatie voor de excursies. 

Ook in de toekomst willen wij aandacht schenken aan soortgelijke activiteiten aangezien dit ten goede 
komt van de moraal van de leden en zorgt voor een betere verstandhouding onderling.  

BUURTFESTIVITEITEN

De VBOR gelooft in een samenwerking 
waar ruimte is voor verschillende ideeën 
en levenswijzen. Door ondanks alle 
verschillen toch nog gezamenlijk een 
activiteit te realiseren zorg je ervoor dat 
de kloven gedicht worden. In de afgelopen 
periode zijn er op verschillende locaties 
in en buiten Rotterdam buurtfeesten 
gerealiseerd. De VBOR heeft bijgedragen 
in de voorbereidingen van deze activiteiten 
en heeft haar leden geactiveerd om deel te 
nemen aan deze buurtfeesten.  

Deze buurtfeesten werden in samenwerking 
met stichting Openhaard en stichting Sprint Schiedam gerealiseerd. Deze succesvolle samenwerking 
zullen wij ook in 2017 voortzetten.  
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DONATIE-AVOND 

Dinsdag 20 december kwamen donateurs uit 
Rotterdam en omstreken bijeen in het kader 
van de donatie-avond. Tijdens deze avond 
werden de genodigden geïnformeerd over onze 
doelstellingen en werkwijze. Onze voorzitter 
informeerde de aanwezigen over onze behoefte 
voor de komende periode. Op deze manier 
hebben wij met succes onze eigen crowdfunding 
gerealiseerd. Dit willen wij ook in de komende 
jaren gaan herhalen.

Deze avond werd in samenwerking met stichting 
Openhaard georganiseerd. Ook was de Roumi 
Kunst instituut van de partij. Zij brachten extra 
kleur op deze avond door verschillende schilderingen te delen. De schilderingen waren tevens te koop en 
de verdiensten van deze avond werden toebedeeld aan beide organisaties. 
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VERKLARING 

Ongetwijfeld bent u net als wij opgeschrikt met het verschrikkelijke nieuws uit Turkije. Aan de hand 
van deze gebeurtenissen en de nasleep ervan in Rotterdam brachten wij op 18 september een 
verklaring uit voor de buitenwereld. Aangezien deze gebeurtenissen de activiteiten van ons en van 
samenwerkingspartners drastisch hebben aangetast, wilden wij onze verklaring van weleer nogmaals 
met u delen.  

Verklaring naar aanleiding van de gebeurtenissen in Rotterdam als gevolg van de coup in Turkije. 

Helaas hebben in de dagen volgend op de recente mislukte coup in Turkije zeer onwenselijke incidenten 
plaatsgevonden in Rotterdam. 

Als gevolg van de gebeurtenissen in Turkije zijn ruiten ingegooid op locaties van Stichting Nida, waarvan 
een aantal vrijwilligers en ouders van de kinderen leden zijn van onze Vereniging van Betrokken Ouders 
Rijnmond  (VBOR). Ook zijn diverse van onze leden op verschillende plekken door voor ons onbekende 
personen belaagd. Zo zijn vrijwilligers door personen aangesproken, uitgescholden en bedreigd, toen zij 
één of meerdere locaties waar de stichting gevestigd is en activiteiten ontplooit, bezochten. Onze leden 
zijn niet enkel op straat aangesproken, maar zijn ook herhaaldelijk bedreigd via social media. Hierover is 
in sommige gevallen dan ook aangifte gedaan. 

Het is onvoorstelbaar dat een Nederlandse stichting, Stichting Nida, verweten wordt betrokken te zijn 
bij de huidige politieke onrust in Turkije. Ondanks dat onze leden (Vereniging van Betrokken Ouders 
Rijnmond), zoals de vrijwilligers en ouders van de kinderen bij Stichting Nida, een Turkse achtergrond 
hebben, zijn en willen wij geen partij zijn in een politiek conflict in Turkije. Als lokale maatschappelijke 
vereniging willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving in Rotterdam, waarbij 
wij staan voor pluriformiteit, verdraagzaamheid en integratie. Wij willen benadrukken dat wij eenieder in 
zijn eigen politieke waarde laten en dat wij ons met klem distantiëren van de recente gebeurtenissen in 
Turkije. Nogmaals willen wij benadrukken dat Stichting Nida en onze leden niets te maken hebben met 
de recente gebeurtenissen in Turkije. 

Alle vormen van geweld worden door ons met kracht verworpen. Wij veroordelen het 
betreurenswaardige feit dat er honderden slachtoffers zijn gevallen tijdens de recente incidenten in 
Turkije. Wij als Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond (VBOR) nemen afstand van deze poging tot 
staatsgreep en hopen dat de politieke onrust aldaar snel opgelost wordt en niet verder uitwaait naar het 
buitenland.
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ORGANISATIEGEGEVENS 

Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond 

Diergaardesingel 58

3014 AD Rotterdam

Correspondentieadres:

Postbus 6465

3002 AL Rotterdam

info@vbor.nl

www.vbor.nl

@vbornl
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