
 
  

 

 

BESTUUR AAN HET WOORD  

Stichting Rosarium staat voor 

betrekken, inspireren en 

ontwikkelen.  In de afgelopen 

maanden hebben wij ons derhalve 

sterk gemaakt voor de ontwikkeling 

van de vrouwen in de Rotterdamse 

gemeenschap.  

Door diverse activiteiten te 

realiseren hebben wij ervoor 

gezorgd dat vrouwen betrokken 

raakten bij 

maatschappelijke vraagstukken die 

in Rotterdam de aandacht kregen.  

 

Ook de verschillende seminars, 

waarbij prominenten een bezoek 

brachten aan Rosarium, bleken 

een inspiratiebron voor de vele 

betrokken vrouwen die Rosarium rijk 

is.  

Naast de vele positieve 

ontwikkelingen werden wij helaas 

te vaak opgeschrikt met 

verschrikkelijk nieuws uit alle 

hoeken van de wereld. Steeds 

vaker vallen er onschuldige 

slachtoffers door laffe aanslagen. 

Dit willen wij op onze eigen manier 

bestrijden. Slecht bestrijdt je enkel 

door goede daden te verrichten. 

Ook wij zullen onze betrokken 

vrouwen aanzetten om een 

positief geluid te bieden aan de 

samenleving.  

 

Een mooie stap in deze richting is 

genomen tijdens het taal- en 

cultuurfestival Harmonie van 

Nederland. Op 14 mei 2016 

hebben wij 

samen met 

onze 

vrijwilligers 

bijgedragen 

aan de 

realisatie van dit prachtige 

evenement. Honderden bezoekers 

waren getuige van een prachtige 

dag met vrede en vrijheid als 

thema.  

 

In deze nieuwsbrief geven wij 

beknopt weer wat ad afgelopen 

maanden heeft plaatsgevonden 

binnen de gelederen van 

Rosarium. 

 

Mocht u interesse hebben in onze 

nieuwsbrief, dan vernemen wij dat 

graag van u. Mail naar 

info@stichtingrosarium.nl 

 

Het bestuur
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JURIDISCHE 
INLOOPSPREEKUUR 

Iedere dinsdag van de 

week hebben wij de 

afgelopen periode onze 

deuren geopend voor 

vrouwen met juridische 

vragen.  

 

De bedoeling van deze 

spreekuur was 

voornamelijk om het 

toegankelijk te maken 

van vrouwen om met 

juridische vragen zonder 

verplichtingen terecht te 

kunnen.  

 

Met succes hebben wij 

de afgelopen maanden 

achter ons gelaten. Ook 

de komende maanden 

zullen wij deze activiteit 

blijven aanbieden. Mocht 

u interesse hebben in 

deelname of heeft u 

vragen over het 

programma, mail dan 

naar: 

info@stichtingrosarium.nl 

 

Van kennis naar gedeelde 

kennis en van kracht naar 

gezamenlijke kracht. 
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BESTUURSVERANDERING 
Succeswensen    

Per januari is het bestuur van 

Rosarium versterkt door de 

volgende dames: 

Mevr. F. Kurus 

Mevr. S. Ozgur-Evli 

Mevr. D. Akbulut 

Met de komst van deze dames 

zullen wij onze activiteiten naar 

een hoger niveau gaan tillen. 

HARMONIE VAN NEDERLAND 
 

Een prachtig taal- en cultuurfestival in het centrum van Rotterdam. Wie wil daar niet een bijdragen? Toen de 

organisatiecomité ons vroeg om onze deelname twijfelden wij geen moment. Vooral in deze donkere tijden is er en 

behoefte aan positief geluid in de samenleving. Met deze gedachte hebben wij ons op 14 mei jongstleden en de 

maanden hiervoor ingezet voor de realisatie van Harmonie van Nederland.  

Kinderen uit alle hoeken van Nederland gaven prachtige optredens weg aan het grootschalig publiek die 

aanwezig was op het Schouwburgplein en later in de avond in theater de Doelen. Alleen maar positieve geluiden 

kregen wij te horen van de genodigden en ook wij waren positief na afloop van het evenement. Wij zullen ons in 

de toekomst beschikbaar stellen om samen met onze vrijwilligers van de partij te zijn.  

 

Activiteiten van de afgelopen maanden 

Afgelopen hebben wij diverse activiteiten gerealiseerd zoals diverse voorlichtingsbijeenkomst. In het kader van 

onze pijler ‘ontwikkelen’ proberen wij regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren met diverse thema’s, 

Onder andere de thema’s huidtherapie en donorregistratie werden de afgelopen periode behandeld tijdens de 

voorlichtingsbijeenkomsten. Tevens zijn er workshops geweest met als thema: naaien voor beginners, borden 

schilderen en gezichtsbehandeling. De workshops waren zeer succesvol.  

In het kader van de Moederdag hebben wij een viering georganiseerd waar een diverse groep moeders voor 

uitgenodigd waren. Tijdens een brunch in de Sultan Lounge vlakbij onze vestiging kwamen wij bijeen met moeders. 

Aansluitend hebben wij met zijn allen een bezoek gebracht aan een verpleeghuis. 

Daarnaast hebben onze vrijwilligers tijdens de dodenherdenking op 4 mei een krans gelegd ter nagedachtenis aan 

de vele slachtoffers van de tweede wereldoorlog.   

 

Wij staan open voor suggesties voor de komende bijeenkomsten. Neem hiervoor contact op door te mailen naar 

info@stichtingrosarium.nl 
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Stichting Rosarium van vrouwen voor vrouwen 

Strevelsweg 738 

3083 AT Rotterdam 

 

info@stichtingrosarium.nl 

 

 

 

 

 

 

[Naam geadresseerde] 

[Adres geadresseerde] 

 

 

VOORUITBLIK 2E HELFT 2016 
 

- Voorlichtingsbijeenkomsten 

- Workshop Volksdans  

- Cursus & Workshop Digitale fotografie 

- Voortzetting van onze juridische inloopspreekuren op de dinsdagochtenden.  

- Start conversatielessen “Taalpraatje” 

Neem een kijkje op de agenda van stichting Rosarium op onze website voor verdere 

informatie.  
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