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1. Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Rosarium over het jaar 2014. Een 

schitterend jaar waarin wederom diverse activiteiten en projecten met het oog op 

Betrekken, Inspireren en Ontwikkelen door alle leden van Rosarium zijn 

uitgevoerd.  

 

In dit jaarverslag is een overzicht van en een toelichting op de bereikte resultaten 

weergegeven. Tevens zijn de ondernomen activiteiten, uitgevoerde projecten en 

de ontwikkelingen in kaart gebracht.  

 

Als laatste is een beeld gegeven van de financiën en een doorkijkje naar het 

volgend jaar. 

 

Selma Ablak heeft in 2014 aangegeven, dat de benodigde invulling van het 

voorzitterschap voor haar niet meer haalbaar is in verband met haar baan in Den 

Haag en dat zij zal stoppen zodra een nieuwe voorzitter is gevonden. Wij danken 

haar voor haar inzet in het afgelopen jaar. 

 

Wij bedanken eveneens de vrijwilligers en alle andere leden die in 2014 hebben 

deelgenomen aan de activiteiten en projecten van Stichting Rosarium.  

 

Het bestuur van het Stichting Rosarium, 

Namens deze,  

 

 

 

Firdevs Gülderen 

Voorzitter Stichting Rosarium 
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2. Algemeen  

 

Vanuit de missie Vrouw en Maatschappij draagt Stichting Rosarium met haar 

activiteiten bij aan maatschappelijke effecten voor de inwoners van de gemeente 

Feyenoord en voor de samenleving in Rotterdam als geheel.  

 

Allereerst wil de Stichting maatschappelijke drempels weghalen om zo ook 

bewoners in achterstandsposities de gelegenheid te geven om mee te doen door 

middel van participatie. De brugfunctie die Rosarium vervult tussen vrouwen van 

verschillende culturen en opleidingsniveaus in de maatschappij uit zich in de 

termen betrekken, inspireren en ontwikkelen van individuen.  

 

De activiteiten en projecten van Rosarium draagt overigens bij aan doelstellingen 

zoals: 

 

 Het benaderen en belichten van maatschappelijke vraagstukken, bezien 

vanuit het vrouwelijk oogpunt; 

 Het betrekken van professionals en lager opgeleiden om op deze manier 

een draagvlak te creëren voor het uitwisselen van ervaringen tussen deze; 

 Het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van het 

participatie proces en actief burgerschap; 

 Op zoek gaan naar mogelijkheden die bijdragen aan de kwaliteit van de 

sociaalmenselijke omgeving en hierin de samenwerking aangaan met 

andere organisaties; 

 Het bevorderen van de sociaaleconomische positie van de vrouw vanuit de 

gedachte dat vrouwen een belangrijke hoeksteen zijn voor een 

democratische en sociale samenleving.  

 

Door het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe activiteiten respectievelijk 

projecten werkt Rosarium aan het versterken en uitbreiden van de 

burgerparticipatie in de (lokale) samenleving. Het voortzetten van de seminars, 

panels, conferenties en andere vaste activiteiten ondersteunt bovendien het 

voortbestaan van de missie van Stichting Rosarium. 

 

In het jaar 2014 stond Rosarium wederom in het teken van Vrouw en 

Maatschappij, waarbij deze kenmerken opnieuw tot een succesvolle afsluiting van 

de activiteiten en projecten heeft geleidt.  
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3. Activiteiten 

 

3.1 Verkiezingsbijeenkomsten 

 

Naast de reguliere bijeenkomsten met de politici heeft Stichting Rosarium dit jaar 

in het kader van de gebiedscommissie verkiezingen verschillende 

verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd. Afsluitend op deze activiteit heeft 

Stichting Rosarium op 6 maart 2014 een slotdebat verzorgd onder leiding van de 

voormalig politicus en diplomaat Frans Willy Weisglas. 

 

De aftrap van de verkiezingsbijeenkomsten is gehouden op 11 februari 2014 met 

Leefbaar Rotterdam als eerste politieke partij. Op deze dag heeft Stichting 

Rosarium aan tafel gezeten met Yvon van Jaarsveld, kandidaat gebiedscommissie 

Charlois.  

 

Twee dagen later, op 13 februari 2014 was de SP te gast bij Stichting Rosarium. 

De SP werd deze dag vertegenwoordigd door Josine Strörmann. Net zoals haar 

partij stond zij even sterk voor gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit heeft zij 

tijdens de verkiezingsbijeenkomst nog eens benadrukt.  

 

Op 24 februari 2014 heeft GroenLinks haar bijdrage als politie partij geleverd. 

Naast GroenLinks waren onder andere de volgende gasten aanwezig: Marit van 

der Riet, Karen Bebelaar en Lies Roest. 

 

Op 27 februari heeft Stichting 

Rosarium aan tafel gezeten 

met de CDA kandidaten voor 

gebiedscommissie Feijenoord 

en Charlois. Tevens heeft 

Stichting Rosarium op 

dezelfde dag de politieke partij 

D66 te gast gehad met diens 

vertegenwoordigers Salima 

Belhaj en Reyhan Cephe.  

 

Als laatste heeft Stichting 

Rosarium op 28 februari Soma 

Sirini, D66 kandidaat voor de gebiedscommissie Feijenoord en Charlois, als gast 

mogen ontvangen.  

 

Middels deze bijeenkomsten heeft Stichting Rosarium, als maatschappelijk 

betrokken stichting, de politici en de burgers met elkaar laten ontmoeten. De 

actieve deelname van de burgers heeft ervoor gezorgd dat zij betrokken zijn 

geweest tot de gebiedscommissie verkiezingen. Zowel de politici als de burgers 

zijn geïnspireerd door ervaringsuitwisseling en kennisverrijking. Op deze manier 

hebben de deelnemers zich toch nog kunnen ontwikkeling door het laten 

ontdekken van eigen krachten en het genereren van nieuwe ideeën. 
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De opkomst voor zowel de verkiezingsbijeenkomsten als het slotdebat was 

overweldigend. 

 

3.2 Eind debat 

 

In samenwerking met hogeschool 

Inholland heeft Stichting 

Rosarium op 6 maart 2014 een 

slotdebat verzorgd onder leiding 

van de voormalig politicus en 

diplomaat Frans Willy Weisglas.  

 

Het slotdebat van de 

gebiedscommissie verkiezingen 

heeft een enorme opkomst gehad. 

Dit werd door de heer Weisglas in zijn openingszin nogmaals benadrukt.  

 

Ook de politieke belangstelling voor het slotdebat was enorm. De bijeenkomst 

werd namelijk bijgewoond door CDA, CU/SGP, PVDA, D66, GL, SP en VVD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Rondetafelgesprek 

 

Maandelijks schuiven bekende en 

minder bekende Nederlanders in 

een inspirerende en informele 

setting aan tafel van gedachten te 

wisselen met jongeren, studenten 

en andere geïnteresseerden. 

Deskundigen uit verschillende 

vakgebieden zoals politiek, 

media, kunst & cultuur, 

onderwijs, zorg en het 

bedrijfsleven klimmen in de stoel 

om ervaringen te delen en een kijkje in hun specialisme te bieden. 
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Dit jaar heeft Stichting Rosarium rondetafelgesprekken gehad met onder andere: 

 

 Mariëtte Bode, officier van justitie tevens vestigingshoofd aan het Paleis 

van Justitie en Mona Keizer, politicus voor CDA. Het onderwerp van dit 

rondetafelgesprek was: 'kind en/of carrière, een lastige keuze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Seminars en Lezingen, Panels en Conferenties 

 

Stichting Rosarium wil met het organiseren van panels, conferenties, debatten, 

seminars en lezingen een informerende, adviserende en ondersteunende positie 

innemen. 

 

Met wetenschappers, deskundigen, 

bestuurders, beleidsmakers en burgers 

slaat Stichting Rosarium ieder jaar de 

handen ineen om op zoek te gaan naar 

antwoorden op actuele vraagstukken die 

ons allen aangaat. 

 

 

 

Dit jaar heeft Stichting Rosarium seminars, lezingen, panels en conferenties gehad 

met onder andere:  

 

 Het College van Burgemeester en Wethouders 

 Yvonne van Jaarsveld 

 Josine Strörmann 

 Marit van der Riet 

 Karen Bebelaar 

 Lies Roest 

 Mariëtte Bode 
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 Mona Keijzer 

 Salima Belhaj 

 Reyhan Cephe 

 Soma Sirini 

 Korrie Louwes 

 Frans Weisglas 

 Barbara van den Bosch 

 Judith Bokhove 

 Ixora Ballootje 

 Jimmy Smet 

 Danielle Knieriem 

 Femke Halsema  

 Andrée van Es 

 Jetty Mathurin  

 Şeyda Buurman 

 Clemens Cornielje  

 Kirsten van den Hul 

 Margreet van Gastel  

 Güliz Tomruk 

 Betül Özateş 

 Aylin Küntay 

 Iris van Drimmelen 

 Mark Barendregt 

 Peter Hofland 

 Jet Bussemaker 

 Petra Stienen 

 Jan Kooiman 

 Tessa Faber 

 Sandra De Vries 

 Karin De Groen 

 

Deze bijeenkomsten zijn over het algemeen goed bezocht.  

 

In 2014 zijn er bijeenkomsten met de volgende thema’s geweest: 

 

- Ouderbetrokkenheid 

- Pesten 

- Psychosociale problemen onder jongeren 

- Internet en uw kind 

- Gezondheid en voeding, chronische aandoeningen 

- Rechten en plichten voor uitkeringsgerechtigden 

- Schone wijken 

- Huiselijk geweld 

- Loverboys 
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- Kind en Carrière 

- Zwanger of zwangerschapswens 

- Taalontwikkeling en Talent 

- Medicijngebruik 

- Financiële zelfstandigheid 

 

3.5 Cultuurproeven 

 

In 2010 is Stichting Rosarium begonnen met het organiseren van culturele 

avonden. Tijdens deze avonden wordt een kijkje in de keuken van verschillende 

landen en streken gegeven.  

 

Tijdens een 

culturele avond is 

er vooral veel 

ontspanning, 

muziek en 

heerlijke 

lekkernijen van 

de gekozen 

cultuur. Deze 

avonden zijn 

uiterst geschikt 

voor het 

bevorderen van 

de sociale 

cohesie en het op een laagdrempelige manier laten ontmoeten van vrouwen. 

 

In 2014 is Stichting Rosarium onverminderd doorgaan met het organiseren van 

deze culturele proefavonden. Stichting Rosarium heeft een kijkje kunnen nemen 

in de navolgende culturen en keukens: 

 

- Russische 

- Nederlandse 

- Indonesische 

- Afghaanse 

 

Cultuurproeven in Stichting Rosarium is een wereldkeuken waar alle vrouwen van 

diverse afkomst ieder jaar onbeperkt kunnen genieten van allerlei wereldse 

gerechten.  

 

3.6 Bezoek je buren  

 

Bezoek je Buren heeft tot doel de onzichtbare barrières tussen burgers weg te 

nemen. Een kleine maar belangrijke bijdrage in het stimuleren van saamhorigheid, 

tolerantie, wederzijds begrip en respect. Volgens gasten en gastgezinnen ontstaan 

aan tafel de leukste gesprekken en doet men de mooiste ontdekkingen. Meest 

gedeelde ervaring is dat er meer zaken zijn die de culturen verbindt dan scheidt. 
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Zo was in april 2014 Süreyya Özdöşemeci, juriste tevens beleidsmedewerker van 

Stichting Rosarium, samen met familie Akdağ uitgenodigd bij Mariëtte Bode  

thuis. De combinatie sprak voor zich. Enerzijds was het de bedoeling om je buren 

te bezoeken, anderzijds heeft een jong jurist een expert in haar eigen huis mogen 

ontmoeten. Naast een bijeenkomst met juristen tezamen om deskundig 

commentaar, ideeën en informatie uit te wisselen over een onderwerp, heeft deze 

warme en sfeervolle activiteit het wegnemen van onzichtbare barrières tussen 

burgers als voornaamste doel gehad. Overigens was deze avond een herhaling van 

jaar 2013, waarbij de Officier van Justitie en haar gezin bij de Turkse familie op 

bezoek is geweest. 

 

3.7 Workshop koken 

 

Stichting Rosarium heeft een breed aanbod aan cursussen, die verzorgd wordt 

door deskundige en enthousiaste vrijwilligsters. Vanaf 2009 is Stichting Rosarium 

gestart met kooklessen voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in de multiculturele 

keuken. Deze lessen worden wekelijks op donderdagavonden door twee vaste 

vrijwilligsters verzorgd.  

 

De deelnemers worden 

gestimuleerd om recepten 

uit te wisselen en 

gezamenlijk het recept 

voor te bereiden. 

Vervolgens wordt gezellig 

aan tafel gezeten om al het 

lekkers te eten.  

 

Iedere keer valt het op dat 

na de eerste kennismaking 

met de cursisten, dat zij 

een groeiende interesse 

hebben in elkaars cultuur en achtergrond. De kookcursussen van Stichting 

Rosarium zijn erg geschikt om vrouwen uit hun isolement te halen en de 

Nederlandse taal te praktiseren. In verband met de toenemende hart- en 

vaatziektes en diabetes, wordt ieder jaar opnieuw in samenwerking met een 

diëtiste extra aandacht besteed aan gezonde voeding.  

 

Vorig jaar, op 12 oktober 2013 hebben vrijwilligsters van Stichting Rosarium hun 

kookkunsten laten zien in het kader van de kookwedstrijd ‘Koken in het groen’. 

Dit resulteerde tot de eerste plaats. Ook dit jaar was de workshop koken wederom 

een verhaal van succes.  

 

3.8 Naaicursussen 

  

Naaien en patroontekenen zijn bedoeld om vrouwen die het leuk vinden, om 

kleding te maken. De cursus is geschikt voor alle modeliefhebbers. 
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Of iemand een beginner is en alles vanuit de basis nog moet leren om uiteindelijk 

een mooi kledingstuk te maken, heeft Stichting Rosarium onder leiding van een 

ervaren kleermaakster een uitgebreide cursus aan naaien en patroontekenen. Een 

naaicursus op maat dus. 

 

De naaicursussen van Stichting Rosarium zijn uniek en geschikt voor alle 

vrouwen die zowel amateur als professioneel zijn met betrekking tot naaien. Aan 

het einde van een cursus heeft de cursist geleerd om in korte tijd de fijne kneepjes 

van het naaien en patroontekenen.  

 

Overigens beoogt Stichting Rosarium met de naaicursussen, net zoals bij de 

workshop koken de vrouwen uit hun isolement te halen en de Nederlandse taal te 

praktiseren. Voornaamst doel van zulke gezellige naaicursussen van Stichting 

Rosarium is dat, de vrouwen eigen kennis en ervaring onderling delen en daarmee 

bijdragen aan de gemeenschap.  

 

3.9 Evenementen 

 

3.9.1 Internationale vrouwendag 

 

Wereldwijd staat de Internationale Vrouwendag elk jaar op 8 maart centraal in het 

teken van de kracht van de vrouw. Internationale Vrouwendag is ontstaan doordat 

vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en 

kiesrecht. Het gaat om mensen, mannen en vrouwen, gelijkwaardige relaties en 

elkaar versterken in kwaliteiten.  

 

Het gevoel van solidariteit van vrouwen wordt overal ter wereld, over het 

algemeen aan de hand van een specifiek thema gevierd. In dit kader organiseert 

Stichting Rosarium een ieder jaar een ontbijtochtend met haar leden en gasten.  

 

Ook dit jaar heeft Stichting Rosarium zich aan haar traditie vastgehouden en de 

internationale vrouwendag gevierd met een ontbijtochtend.  

 

In samenwerking met Platform Zijn en Stichting Camellia is deze bijzondere dag 

afgesloten met een inspirerende en feestelijke avondviering. ‘Crisis als kans: 

verander uw blik en herontdek’ en de rol van de vrouw daarin is tijdens de viering 

uitgebreid besproken. Ideeën zijn uitgewisseld waarbij ieders mening heeft geteld.  

  

3.9.2 Moederdag 

 

Van de Lerarendag, Moeder- en Vaderdag, Koningsdag tot overige nationale- en 

internationale feestdagen, staat Stichting Rosarium graag stil bij deze bijzondere 

dagen. Zo organiseert Stichting Rosarium activiteit op onder ander met de 

Moederdag zoals het uitdelen van rozen aan bewoners van verzorgingshuizen en 

een diner met de Lerarendag. 
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Ook in 2014 heeft Stichting Rosarium stilgestaan bij de thema 'Moederdag' en 

hebben de vrijwilligers en gasten opnieuw rozen aan de bewoners van 

verzorgingshuizen uitgedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een traditionele viering van Moederdag dat keer op keer gezien mag worden als 

dankbaar werk.  
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4. Projecten 

 

4.1 Kracht on Tour 

 

Twee jaar lang bezoekt minister Jet Bussemaker zes regio's om afspraken te 

maken over een betere financiële positie van de vrouwen. Dat is 'Kracht on Tour'.  

 

Omdat er meer aandacht moet komen voor de kracht en de talenten van de 

vrouwen, is Kracht on Tour van start gegaan. Het doel van dit project is dat de 

vrouwen gestimuleerd moeten worden om hun talenten te ontdekken, te benutten 

en te verzilveren. Want, dat betekent dat zij meer keuzevrijheid hebben, 

zelfstandiger zijn en een sterkere positie in de maatschappij zullen hebben. 

 

Kracht on Tour wilt de vrouwen, ongeacht hun leeftijd en positie in de 

arbeidsmarkt helpen om kansen en mogelijkheden te zien en de talenten beter in te 

zetten en daarmee financieel zelfstandiger te worden.  

 

Op 12 november 2014 hebben verschillende Rotterdamse organisaties een 

intentieverklaring ondertekend, om met elkaar in actie te komen. Door de handen 

ineen te slaan willen de organisaties de financiële zelfstandigheid van vrouwen in 

Rotterdam vergroten.  

 

Ook Stichting Rosarium was op deze bijzondere dag in Rotterdam aanwezig. 

 

 

 

4.2 Supporter van Schoon 

 

Stichting Rosarium is supporter van schoon Nederland. 'Supporter van Schoon' 

ben je als je een schone leefomgeving echt belangrijk vindt en je daarvoor 

daadwerkelijk inzet.  

 

Je eigen afval in de afvalbak gooien of indien nodig die van een ander gooien. Er 

zijn heel veel Supporters van Schoon in Nederland. Stichting Rosarium is er een 

van. Stichting Rosarium laat ieder jaar de rest van Nederland zien hoe belangrijk 

Stichting Rosarium het vindt om een schone samenleving te hebben. Stichting 

Rosarium gelooft ook dat haar mening hierover een aanstekelijk effect heeft.  

 

Ieder jaar kiest Stichting Rosarium een buurt in Rotterdam Zuid uit, om samen 

met een grote groep kinderen de handen in een te slaan voor een schone buurt. Op 

deze speelse manier beoogt Stichting Rosarium de kinderen ervan bewust te 

maken dat zij zorg moeten dragen over een schoon Nederland. Bij het opstellen 

van een werkgroep voor supporter van schoon Nederland worden de kinderen 

altijd begeleid door een bewuste ouders.  

 

Een houding waar Stichting Rosarium ieder jaar opnieuw trots mag op zijn. 
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 5. Overige Bijeenkomsten  

 

Doordrongen van de behoefte aan nieuw perspectief op maatschappelijke 

vraagstukken en overtuigd van de eigen kracht iets te kunnen betekenen voor de 

samenleving, is Stichting 

Rosarium sinds haar 

oprichting in april 2007 

onophoudelijk op zoek naar 

mogelijkheden om de 

maatschappelijke positie van 

haar doelgroep te 

bevorderen. 

 

De voorbije jaren heeft 

Stichting Rosarium zich 

ontplooid tot een nieuwe 

vorm van 

vrijwilligersorganisatie die probeert de kracht van hoger en lager opgeleide 

vrouwen te bundelen en zo bij te dragen aan de cohesie van een pluriforme 

samenleving. 

 

De vooruitstrevende, respectvolle en optimistische instelling van de vrouw 

gecombineerd met de expertise van de vrijwilligsters maken Stichting Rosarium 

het mogelijk activiteiten te initiëren die afgestemd zijn op de sociaal-

maatschappelijke behoefte. 

 

Of het nu gaat om de maatschappelijke-, economische-, politieke-, of sociaal-

culturele participatie wordt deze bijgedragen met een breed scala aan activiteiten 

aan de ontplooiing van de individuen, in het bijzonder jongeren en vrouwen. 

 

In plaats van te wijzen op 

verschillen en problemen, 

focust Stichting Rosarium 

op factoren die ons 

verbinden en benadrukken 

wij de successen. 

 

Om bovengenoemde 

redenen heeft Stichting 

Rosarium in 2014 vele 

belangrijke bijeenkomsten 

georganiseerd en 

bijgewoond.  

 

Hieronder volgt een reeks aan bijeenkomsten met korte toelichting: 

 

 Op 27 februari 2014 heeft Stichting Rosarium de tweede Rotterdamse 

Munt kruidenworkshop over zaaien en kiemen bijgewoond. Bij de 

Rotterdamse Munt draait alles om ‘kruiden met eigenwaarde’. De 



14 
 

kruidentuinders van Rotterdamse Munt telen en verwerken kruiden, samen 

met de vrouwen uit de buurt.  

 

 Op 4 maart 2014 heeft Stichting Rosarium de opening van de Oranje 

Fonds Kroonappels tentoonstelling in centrale bibliotheek te Rotterdam 

bijgewoond. Vanaf 30 april 2013 is het beschermpaar van het Oranje 

Fonds de nieuwe Koning en Koningin der Nederlanden. Ter gelegenheid 

hiervan startte het Oranje Fonds eind januari 2013 een zoektocht naar de 

mooiste sociale initiatieven. 

 

 Op 27 maart en 3 april 2014 heeft Stichting Rosarium meegedaan aan de 

bijeenkomsten van 'Mijn Talent'. Samen met enthousiaste moeders is op 

27 maart 'het Inspiratiespel' gespeeld en op 3 april 'het Kwaliteitenspel'. 

 

 Op 18 april 2014 is een interview gehouden door de voorzitter met de 

advocaat mw. mr. B Őzates met betrekking tot 'Generaties aan Tafel'.  

 Op 16 juni 2014 heeft Stichting Rosarium op eigen locatie een 

bijeenkomst georganiseerd met betrekking tot de ‘9 maanden spel’. Binnen 

het kader van alle gezelligheid is een spel gespeeld en de thema zwanger 

of zwangerschapswens besproken.  

 

 Op 17 juni 2014 heeft Stichting Rosarium een bijeenkomst op eigen 

locatie georganiseerd met prof. dr. Aylin Küntay. Het onderwerp ‘goede 

taalontwikkeling’ is uitgebreid besproken en bediscussieerd.  

 

 Op 24 juni 2014 heeft Stichting Rosarium aan tafel gezeten met apothekers 

Iris van Drimmelen en Mark Barendregt over medicijngebruik en vasten. 

 

 Op 29 september 2014 heeft Stichting Rosarium samen met haar 

samenwerkingsorganisatie Platform Zijn het congres van 'Kracht on Tour' 

bijgewoond. 

 

 Op 13 november 2014 is Danielle Knieriem, politicus van CDA, te gast 

geweest bij Stichting Rosarium voor een gezellige ontbijtochtend, welke 

gehouden werd in Sultan Restaurant in Rotterdam Zuid. Onder andere 

waren ook aanwezig; Gerda Eeuwijk (D66), Judith Bokhove 

(GroenLinks), Tanja Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam), Peggy Wijntuin 

(PVDA), Yvonne van Jaarsveld (Leefbaar Rotterdam), Lydia Kramer 

Blansjaar (PVDA), Leendert Meijers (Hogeschool Rotterdam), Lieke 

Fortuin (GroenLinks), Monique Vogelaar (CDA), Soma Sirini (D66). 

 

 Op 21 november 2014 heeft Stichting Rosarium de gehele College van 

Burgemeester en Wethouders mogen ontvangen. De Burgemeester van 

Rotterdam kon helaas niet aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst heeft 

Stichting Rosarium in het kort over Stichting Rosarium mogen 

presenteren. Naar aanleiding hiervan is Stichting Rosarium door de 

Burgemeester dhr. A. Aboetaleb zelf voor 2015 uitgenodigd voor een 

rondleiding in het Stadhuis.  

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uu.nl%2Fstaff%2FAAKuntay%2F0&ei=578vVbfyDoG_ywO9poGAAg&usg=AFQjCNGV7uTYHPfp_o08Dj09DAvMdMTWXQ&bvm=bv.91071109,d.bGQ
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 Op 15 december 2014 heeft Stichting Rosarium een vergadering van 

Gebiedscommissie van Charlois bijgewoond. De vraag was of het 

bewonersinitiatief supporter van schoon goedgekeurd zou worden. Met 

trots en vreugde is het project 'Supporter van Schoon' goedgekeurd en 

mocht Stichting Rosarium dit in 2015 onder haar eigen project ‘Prik Actie’ 

uitvoeren.  
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6. Publiciteit 

 

6.1 Website 

 

Er zijn talloze middelen om in de publiciteit te komen. Naast actieve gebruiker 

van sociale media deelt Stichting Rosarium haar activiteiten en informatie altijd 

via haar eigen website: 

 

 www.stichtingrosarium.nl  

 

6.2 Facebook & Twitter 

 

Via sociale media deelt Stichting Rosarium haar verhalen, kennis en ervaringen 

omtrent de activiteiten en projecten die ondernomen en uitgevoerd worden.  

 

De online platformen Facebook en twitter wordt door Stichting Rosarium actief 

gebruikt. De lezers en belanghebbenden kunnen derhalve Stichting Rosarium  

volgen op de Facebook pagina en Twitter account.  

 

 ST Rosarium (facebook) 

 

 

 

 @StgRosarium (twitter)  

 

 

Deze online platformen hebben als belangrijkste kenmerk om de interactie tussen 

Stichting Rosarium en al haar netwerken te behouden en te bevorderen. Overigens 

beoogd Stichting Rosarium door middel van sociale media haar netwerken uit te 

bereiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingrosarium.nl/
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7. Externe contacten 

 

Het inrichten en onderhouden van contacten met derden, is een pre voor Stichting 

Rosarium. 

 

Stichting Rosarium is betrokken bij tal van netwerken en 

samenwerkingsverbanden op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk 

niveau. Dit betreft zowel verbanden binnen basisscholen, voortgezet onderwijzen, 

hoger beroepsonderwijzen en universiteiten, alsmede verbanden in de regionale en 

provinciale samenleving. 

 

Hieronder treft u de belangrijkste externe contacten aan: 

 

 Basisschool Cosmicus 

 Deelgemeente Feyenoord 

 Hogeschool Inholland 

 Hogeschool Rotterdam 

 Erasmus Universiteit Rotterdam 

 Spior 

 Platform Zijn 

 Gebiedscommissie Charlois en Feyenoord 

 Deniz Drukkerij 

 Gemeente Rotterdam 

 Nederlandse Vrouwen Raad 

 Art Hotel Rotterdam 

 Instituut het Centrum 

 Sultan Restaurant Rotterdam 

 Sanitas 

 Kraamzorg Sara 

 Rustburcht zalen-en partycentrum 

 Openbaar Ministerie 

 Őzates Advocatuur 

 Stichting Open Ogen 

 Opzomer Mee 

 Supporter van Schoon 

 Kenniscentrum Diversiteit 

 Donadaria  

 Rogiad 

 Laurens 

 Spel op Maat 

 Vereniging van Vrouwen met Hogere opleiding 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vvao.nl%2F&ei=cGpDVceSApXUatu8gYAG&usg=AFQjCNGNtFG3ou9fm2lUT3lYkbrjnHdXNg&bvm=bv.92189499,bs.1,d.bGg
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8. Interne organisatie  

 

Stichting Rosarium is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en is 

erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Het bestuur wordt gevormd door: de voorzitter, secretaris, penningmeester en 

algemene bestuursleden. Voor een optimale organisatie worden de vrijwilligers 

aangestuurd door de voorzitter en de programmamanager. 

 

 

 

 

 



19 
 

9. Foto's  
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10. Conclusies en aanbevelingen 

 

10.1 Conclusies 

 

Vanuit de missie 'Vrouw en Maatschappij' heeft Stichting Rosarium in 2014 met 

haar activiteiten opnieuw bijgedragen aan maatschappelijke effecten voor de 

inwoners van de gemeente Feyenoord en voor de samenleving in Rotterdam als 

geheel.  

 

Er zijn zoveel mogelijk drempels weggehaald en is een brug van participatie 

gevormd voor de bewoners in achterstandswijken. Stichting Rosarium heeft met 

diverse organisaties en instellingen de handen in een geslagen om 

burgerparticipatie in de samenleving te vergroten en te versterken. 

 

'Vrouw en Maatschappij' waren de kernelementen van alle activiteiten en 

projecten die Stichting Rosarium in 2014 heeft uitgevoerd met haar vrijwilligers.  

 

Naast de reguliere bijeenkomsten met politici heeft Stichting Rosarium in 2014 

haar steentje bijgedragen aan de gebiedscommissieverkiezingen door middel van 

diverse verkiezingsbijeenkomsten, welke uiteindelijk op 6 maart middels een 

slotdebat is afgesloten.  

 

Door de maandelijkse rondetafelgesprekken, panels, conferenties, debatten, 

seminars en lezingen, heeft Stichting Rosarium een informerende, adviserende en 

ondersteunende positie ingenomen in de regionale en landelijke samenleving van 

Nederland. 

 

De traditionele activiteiten van Stichting Rosarium zijn met vol gas en succes ten 

uitvoer gebracht. Cultuurproeven, bezoek je buren, Workshop koken, 

Naaicursussen, Internationale vrouwendag en Moederdag waren een zegepraal 

voor Stichting Rosarium en haar vrijwilligers. 

 

Tevens de activiteiten zijn ook de projecten een term van trotst voor Stichting 

Rosarium. Het landelijke project ‘Kracht on Tour’ is ook bij Stichting Rosarium 

van start gegaan en met welvaart ondernomen. Een andere houding waarop 

Stichting Rosarium trost is geweest, was de deelname aan het project ‘Supporter 

van Schoon’.  

 

10.2 Aanbevelingen 

 

Een vooruitblik op 2015. Sinds de oprichting van Stichting Rosarium is het aantal 

activiteiten fors gestegen.  

 

De huidige middelen zijn echter niet voldoende om alle activiteiten en projecten 

op eigen kosten dan wel financiën te kunnen honoreren. Fondsenwerving is in 

2015 dus hoognodig en zal krachtig gerealiseerd moeten worden.  
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Dit wilt Stichting Rosarium onder andere bereiken door de volgende acties:  

1. Algemene Sponsorwerving; 

2. Subsidie aanvraag voor afzonderlijke projecten; 

3. Binnen eigen netwerk om financiële ondersteuning vragen; 

4. Spaarpottenactie. 

 

 10.3 Tot Slot 

  

Het jaar 2014 was een jaar waarvan veel geleerd is en waar Stichting Rosarium 

nieuwe netwerken en vrienden heb mogen leren kennen. Nieuwe netwerken, die in 

de toekomst in samenwerking met Stichting Rosarium opnieuw iets moois zullen 

betekenen voor de Nederlandse samenleving. Nieuwe vrienden die met Stichting 

Rosarium in de toekomst ongetwijfeld met veel plezier zullen beleven.  

 

De ups-and-downs van het jaar 2014 heeft Stichting Rosarium en al haar 

netwerken, vrijwilligers en vrienden veel geleerd. Het was een geweldig 2014 met 

succes, liefde, warmte en vriendschap. Stichting Rosarium bedankt nogmaals de 

vrijwilligers en alle andere leden die in 2014 hebben deelgenomen aan de 

activiteiten en projecten van Stichting Rosarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


