
 
  

 

 

BESTUUR AAN HET WOORD  
Een gezond 2016!   

Voor u ligt de 2e nieuwsbrief uit het 

jaar 2015 van stichting Rosarium. 

Middels onze nieuwsbrief willen wij 

u een inzicht geven in de 

activiteiten die reeds zijn 

georganiseerd of op ons agenda 

staan. 

 

Het afgelopen jaar heeft heel wat 

teweeg 

gebracht in de 

samenleving. 

Ook stichting 

Rosarium heeft 

met alle leed 

meegemaakt wat er allemaal 

gebeurde in de wereld. 

 

Wij zijn ondanks alle negatieve 

berichten vastberaden geweest 

om het beste voor te schotelen 

voor de samenleving en zodoende 

een positieve bijdrage te leveren 

aan de samenleving. 

 

Deze positieve bijdrage hebben wij 

in deze nieuwsbrief samengevat 

en met jullie gedeeld. Wij wensen u 

alvast een voorspoedig en vooral 

gezond 

2016. 

 

Mocht u 

interesse 

hebben in 

onze nieuwsbrief, dan vernemen 

wij dat graag van u. Mail naar 

info@stichtingrosarium.nl 

 

Het bestuur

 

BESTUURSVERANDERING 
Succeswensen    

Per juli 2015 hebben wij een nieuwe 

voorzitter in ons midden. Mevr. 

Gulderen heeft vanwege haar andere 

bezigheden bedankt voor haar functie 

binnen het bestuur. Wij wensen haar 

uiteraard alle geluk in het leven. Wij 

zullen in de toekomst uiteraard, waar 

nodig, een beroep doen op de 

expertise van mevr. Gulderen. 

Komende periode zullen wij wederom 

veranderingen toepassen in het 

bestuur welke wij zullen delen met onze 

betrokkenen. Mevr. Keskin-Topal heeft 

de stok overgenomen van mevr. 

Gulderen. Zij heeft inmiddels de nodige 

werk verricht voor stichting Rosarium. 

Wij verwachten de groeiende lijn van 

de afgelopen jaren voort te zetten 

onder het huidige bestuur. 
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INTEGRATIETOUR 

Afgelopen jaar zijn er in 

totaal 6 bijeenkomsten 

ingepland in het kader 

van ons project 

integratietour. Dit project 

heeft de nodige 

belangstelling gekregen 

van betrokkenen. Met 

onder andere thema's 

zoals: "discriminatie op de 

arbeidsmarkt" zijn de 

aanwezigen 

geïnformeerd. De 

aanwezigen hebben 

allen positief gereageerd 

op dit project. Wij zullen 

ook het jaar 2016 

toewijden aan 

vervolgactiviteiten in het 

kader van het project 

integratietour. Houd 

hiervoor onze agenda in 

de gaten. Heeft u 

interesse in dit project. 

Mail naar 

info@stichtingrosarium.nl 

en wij nemen spoedig 

contact met u op.  

Van kennis naar gedeelde 

kennis en van kracht naar 

gezamenlijke kracht. 

mailto:info@stichtingrosarium.nl


 
Stichting Rosarium van vrouwen voor vrouwen 

 

REGULIERE ACTIVITEITEN 
 

Het afgelopen jaar hebben wij talloze activiteiten georganiseerd naar de interesses van onze betrokkenen. Van 

kookclubs tot aan seminars hebben de revue gepasseerd. Vanuit de invalshoek van Rosarium is het belangrijk om 

alle lagen van de samenleving te bereiken. Deze activiteiten zorgen ervoor dat wij de nodige diversiteit bereiken in 

onze groep van betrokkenen. 

 

 

Ro 

 

Stichting Rosarium van vrouwen voor vrouwen 

Strevelsweg 738 

3083 AT Rotterdam 

 

info@stichtingrosarium.nl 

 

 

 

 

 

 

[Naam geadresseerde] 

[Adres geadresseerde] 

 

 

VOORUITBLIK 2016 
 

- Voorlichtingsbijeenkomsten 

Eerst volgende op 15 februari (Huidtherapie) 

- Rondetafelgesprekken 

- Bezoek gemeenteraad Rotterdam  

Werkgroep Lumiére Studenten 

- Workshop Borden Schilderen  

- Voortzetting van onze juridische inloopspreekuren op de dinsdagochtenden.  

- Internationale vrouwendag op 8 maart 

Neem een kijkje op de agenda van stichting Rosarium op onze website.  
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