
De vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond is in april van dit jaar 

opgericht met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van ouders in 

Rijnmond.  

Uiteindelijk willen wij bijdragen aan de vorming van een harmonieuze 

samenleving. Een samenleving waarin ruimte is voor andersdenkenden en 

waarin met respect met elkaar wordt omgegaan.  

In deze nieuwsbrief wordt beknopt weergegeven wat wij de afgelopen 

maanden hebben gerealiseerd om bij te dragen aan onze doelstelling.  

Seminars, excursies, festiviteiten, maar ook een groots festival genaamd 

Harmonie van Nederland. In samenwerking met diverse zelforganisaties in en 

buiten Rotterdam heeft Rotterdam kennis gemaakt met dit unieke taal- en 

cultuurfestival. Met deelnemers uit alle hoeken van Nederland is het centrum 

van Rotterdam, het Schouwburgplein, omgetoverd tot een ware culturele 

bron van inspiratie. Onze grootste trots van de afgelopen maanden.  

Wij zullen u tijdig informeren over de ontwikkelen rondom VBOR middels een 

nieuwsbrief. Hou vooral ook onze website in de gaten voor nieuws en 

andere mededelingen. 

Het bestuur 

Mededeling bestuur 

 
Harmonie van Nederland 
Zingende kinderen uit Brabant of een jeugdorkest uit Utrecht. Ze waren allen 

present tijdens het taal- en cultuur festival Harmonie van Nederland. Ruim 

van te voren waren vrijwilligers uit allerlei steden actief bezig om het festival 

vlekkeloos te laten verlopen.  

Onder leiding van VBOR werd er een organisatiecomité opgesteld waarin 

vrijwilligers van diverse zelforganisaties zaten. Ondanks alle hectiek en 

spanning is het op 14 mei 2016 een succes geworden.  

In de ochtend en middag stond er een buitenprogramma op het 

Schouwburgplein op het programma. Verschillende kraampjes met 

daarachter kinderen uit alle hoeken van Nederland. Ieder met hun eigen 

bijdrage voor de thema van deze dag: vrede en vrijheid. De aanwezigen 

waren zeer enthousiast en in een feestelijke sfeer werd het programma 

afgelopen. In de avond stond namelijk het theaterprogramma op ons te 

wachten. Dit avondprogramma stond in het teken van optredens van 

diverse jonge artiesten. Met daverend applaus werden de jonge 

deelnemers allen aangemoedigd voor hun optreden. Op de dag dat de 

Songfestival plaatsvond hadden wij onze eigen Songfestival in hartje 

Rotterdam.  

Wij danken alle betrokkenen voor hun inzet en bijdrage in welke vorm dan 

ook.   
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In het weekend van 11-13 maart 2016 hebben de 

leden van VBOR een bezoek gebracht aan 

groepsaccommodatie Zonnewende te 

Michielsgestel. In het kader van teambuilding is het 

weekend aangehaald om kennis te maken met de 

vele nieuwe gezichten die de vereniging de 

afgelopen periode rijk is geworden. Naast deze 

kennismaking hebben de deelnemers tevens 

deelgenomen aan verschillende seminars van 

gastsprekers. Deze seminars hebben de 

deelnemers wijzer gemaakt op verschillende 

sociale vraagstukken. Niet alleen de ouders maar 

ook de kinderen hebben een ontspannend 

weekeinde gehad. Het bestuur heeft een zeer 

positieve indruk gekregen van dit weekeinde en 

zullen in de toekomst meer van soortgelijke 

activiteiten inplannen. 

Zonnewende 

Met de komst van de lente hebben diverse organisaties in 

Rotterdam hun vrijwilligers zover gekregen om een 

prachtige lentefeest te regelen. Uiteraard waren wij ook 

van de partij. In samenwerking met stichting Nida zijn er op 

locaties in Rotterdam West en in Rotterdam Zuid prachtige 

lentefeesten georganiseerd. Met veel bezoekers uit alle 

hoeken van de samenleving waren deze feesten een 

succes. Ook in Schiedam hebben wij namens VBOR 

bijgedragen aan de realisatie van een soortgelijk 

lentefeest. Nu was het stichting Sprint Schiedam waarmee 

wij hadden samengewerkt.  IN de toekomst willen wij vaker 

in samenwerking met derden dergelijke feesten van de 

grond krijgen. 

Lentefeesten 

“Iftar” bijeenkomsten 
In samenwerking met hulporganisatie Time To Help hebben wij op 11 juni een iftardiner georganiseerd in het zalencomplex 

Sultan Palace te Rijsbergen. Meer dan 600 bezoekers waren deze avond bijeen gekomen om getuige te zijn van een 

onvergetelijke avond. Ter plekke werd er een verbinding gemaakt met vrijwilligers van Time To Help die zich op dat 

moment in Afrika bevonden. Hun bevindingen werden rechtstreeks gedeeld met de bezoekers.  

De maand Ramadan heeft meerdere bijeenkomsten opgeleverd. Ook in Dordrecht kwamen wij bijeen met 

vluchtelingen tijdens het iftardiner. Stichting Nida was ditmaal de organisator en ook wij hebben bijgedragen in de 

realisatie van deze avond.  De maand Ramadan was een zeer vruchtbare maand voor VBOR vanwege de vele 

ontmoetingen tussen diverse groeperingen en individuen. Ook het komend jaar zullen wij actief bijdragen aan deze 

ontmoetingen. 
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Over ige activiteiten 

Naast de bovengenoemde activiteiten werden er diverse overige activiteiten gerealiseerd. Denk hierbij aan seminars, 

informatiebijeenkomsten, excursies naar steden als Brussel en Arnhem en de viering van bijvoorbeeld de Asjoera.

In de maand december vond tevens een donatie-avond plaats in samenwerking met stichting Openhaard. Wij kwamen 

bijeen met diverse donateurs om ons verhaal te doen en mogelijke nieuwe donateurs te werven voor onze doeleinden.

Deze avond werd een succes en er werd dus ook gul gedoneerd door de aanwezigen.

In de toekomst willen wij deze koers blijven volgen en de activiteiten in aantal laten toenemen. Dit willen wij 

bewerkstelligen door zo veel mogelijk de samenwerking aan te gaan met zelforganisaties. Ook onze ledenaantal willen wij 

op korte termijn uitbreiden.

Mocht u interesse hebben in onze activiteiten volg dan onze website. Voor onze nieuwsbrief kunt u eveneens terecht op 

onze website. Indien u de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen, mail dan uw verzoek naar info@vbor.nl




