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Mededeling bestuur
VBOR is nu ruim een jaar actief in Rotterdam
en omstreken. Dit doen wij met alle plezier.
In samenwerking met andere stichtingen en
verenigingen hebben wij bij kunnen dragen aan een
betere Rijnmond.
Met trots gaan wij een komende periode tegemoet.
Trots op onze leden en vrijwilligers die de afgelopen
periode enorm veel werk hebben verzet om de
activiteiten te kunnen realiseren.
Met de verkiezingen achter de rug is er een hoop
werk verricht en hun inzet zorgde uiteindelijk voor
positieve signalen vanuit de gemeenschap. Mede
door onze leden en vrijwilligers hebben wij een
drukke periode achter de rug.
De komst van de vluchtelingen naar Nederland betekent een hoop werk voor de inwoners
uit met name Rijnmond. Ook VBOR zal zich sterk gaan maken voor een beter verblijf van de
vele vluchtelingen in Nederland.
Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan onze activiteiten.
Het bestuur

Debatavond
Op 1 maart 2017 vond er een debat plaats op locatie van VBOR met 5 kandidaatKamerleden van de partijen SP, GroenLinks, Pvda, D66 en CDA. de mogelijkheid om in
contact te komen met de kiezers. Respectievelijk waren de volgende kandidaten te gast:
– Arno Bonte (GroenLinks) – Reshma Roopram (Pvda) – Salima Belhaj (D66) – Inez Staarink
(SP) – Mustafa Amhaouch (CDA)
Wij hebben met dit programma getracht de kiezers en politici in contact te laten komen en
stellingen aan te halen waar over werd gediscussieerd. Het debat werd geleid door dhr.
Brahim Bourzik en de avond werd door ruim 80 deelnemers bezocht.
Met vragen over migratie, onderwijs en bijvoorbeeld de arbeidsmarkt werden er
interessante onderwerpen besproken. Vanuit het publiek werden er kritische vragen
gesteld naar aanleiding van de standpunten van de desbetreffende partijen. Kortom, een
zeer ophelderende avond voor de aanwezigen.
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Het oneindige licht
Op zondag 8 januari werd in het theater Zuidplein
een avond georganiseerd ter nagedachtenis van de
profeet Mohammed (vrede zij met hem). Een avond
met diverse optredens en bijdragen in het teken van
het leven van de profeet Mohammed (vrede zij met
hem). De avond begon met een korte film over het
leven van de profeet en zijn overleveringen aan de
mensheid. Tevens kregen twee organisaties, Stichting
Kika en het Voedselbank, een cheque uitgereikt met de
ticketopbrengsten van deze avond. In samenwerking
met stichting Openhaard (voorheen stichting Nida)
werd deze avond met boordevol applaus afgesloten.
Na afloop kregen de bezoekers de mogelijkheid om in
contact te komen met elkaar. Onder het genot van een
hapje en drankje spraken de genodigden over het programma en gelukkig waren zij ook zeer enthousiast na afloop
van het programma.

NLdoet 2017
Dit jaar hebben wij voor het eerst deel kunnen nemen aan het
initiatief van het Oranje Fonds NL DOET. Met diverse vrijwilligers
hebben wij onze locatie voorzien van een grote schoonmaakbeurt.
Wij hebben tevens kennis kunnen maken met nieuwe gezichten in
de samenleving.
Wij zullen ook in het jaar 2018 van de partij zijn en verheugen ons
nu al op de komende NL DOET.

Vaartocht
Na een hectische periode voor de meeste leden en vrijwilligers
besloten wij om in samenwerking met stichting Challenges
een vaartocht te realiseren. De deelnemers kregen de
mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en uiteraard
hebben ze genoten van de prachtige uitzicht over de Maas.
In het kader van de initiatieven voor vluchtelingen heeft
stichting Challenges een bijdrage gekregen van het platform
wijdoenmee.nu. Via deze site, opgericht door stichting Haëlla,
heeft Challenges een activiteitenreeks voor vluchtelingen
gefinancierd gekregen. Ook wij zullen ons sterk maken
en samen deze activiteiten gaan realiseren. Ook tijdens
onze vaartocht waren vluchtelingengezinnen aanwezig. De
genodigden waren allen zeer enthousiast en wij mogen
daarom van een succes spreken.
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Overige activiteiten
Naast de bovengenoemde activiteiten werden er diverse overige activiteiten gerealiseerd. Denk hierbij aan
seminars, informatiebijeenkomsten en excursies.
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

Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond
Diergaardesingel 58
3014 AD Rotterdam

info@vbor.nl
www.vbor.nl
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