
 
  

 

 

BESTUUR AAN HET WOORD  

Stichting Rosarium heeft ook dit 

jaar  interessante activiteiten 

gerealiseerd met de inzet van de 

prachtige vrijwilligers en andere 

betrokkenen. Onze activiteiten 

hebben bijgedragen aan een 

vorming van een vreedzame en 

harmonieuze samenleving. In 

dagen waar de mensheid 

behoefte heeft aan deze 

verbindende 

activiteiten 

hebben wij 

enigszins 

getracht hierin 

bij te dragen.  

Jammer genoeg zijn er te veel 

kloven tussen verschillende 

groepen mensen. Mensen die 

verschillen onder elkaar uitgroten in 

plaats van overeenkomsten te 

benoemen. Wij hebben opgemerkt 

dat er een lange weg te gaan is.  

Vrouwen in een isolement of 

vrouwen met een taalachterstand. 

Enkele voorbeelden van 

aandachtspunten van Rosarium. 

De afgelopen periode hebben wij 

met alle betrokkenen de handen 

ineengeslagen en mooie 

activiteiten gerealiseerd. Wij 

vinden het belangrijk om de 

ontwikkeling van de dames op 

gang te brengen en het 

ontdekken van nieuwe werelden is 

een onderdeel hiervan. Fotografie, 

dansen, 

taalontwikkeling enzovoort. In onze 

tweede nieuwsbrief van 2016 

hebben wij opgesomd hoe de 

activiteiten zijn verlopen en wat 

onze bevindingen waren.  

Wij wensen u veel leesplezier.  
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CURSUS VOLKSDANS 
    

Afgelopen jaar hebben wij een 

leerzame cursus gerealiseerd 

voor de liefhebbers van 

volksdans. Deze activiteit werd 

positief ontvangen door onze 

achterban en de opkomst was 

daarom ook goed. Dans is een 

middel om uit je isolement te 
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CURSUS 
FOTOGRAFIE 

In november van dit 

jaar zijn wij gestart met 

het geven van 

cursussen voor 

geïnteresseerden. We 

zien steeds terug dat 

de digitale camera’s in 

trek zijn en de vraag 

naar een cursus hierin 

nam sterk toe. Ook 

dames uit onze eigen 

achterban zagen deze 

trend en daar hebben 

wij een antwoord op 

gegeven. In de vorm 

van een 10 daagse 

cursussenreeks zijn de 

aanwezigen op de 

hoogte gebracht van 

alle tips en trucs in de 

digitale fotografie. Bij 

voldoende 

belangstelling zullen wij 

overwegen om 

nogmaals in de 

toekomst een start te 

geven aan vervolg.  

Van kennis naar gedeelde 

kennis en van kracht naar 

gezamenlijke kracht. 
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komen en problemen, die zich 

voordoen in het leven, uit de 

wereld te helpen. Met deze 

ontspanningsactiviteit wilden wij 

de dames tegemoet komen die 

in probleemsituaties zitten, maar 

ook simpelweg dames met een 

interesse voor dansen waren 

aanwezig. De activiteit bleek een 

succes na afloop. De dames 

vroegen om een vervolg van 

deze activiteit.  

BIJEENKOMST DIVERSITY010 
 

In samenwerking met SPIOR is het bijeenkomst Diversity010 georganiseerd. Een bijeenkomst met als doel om in 

gesprek te geraken met verschillende dames over sociaal-maatschappelijke problemen in Nederland. Denk hierbij 

aan weggepeste homoseksuelen, intolerantie tegenover ‘andere’ mensen en de rol van de media hierin. Deze 

dag verliep in een informele sfeer. Ook werden eigen ervaringen en ervaringen van anderen gedeeld. Kortom, een 

activiteit om in de toekomst te herhalen.   

 

PROJECT VEILIG IN ROTTERDAM ZUID 
 

Stichting Rosarium heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de politie Rotterdam-Rijnmond het 

project Veiligheid in Rotterdam-Zuid uitgevoerd. Doelstelling was het betrekken en bewust maken van bewoners bij 

veiligheidsvraagstukken in Rotterdam-Zuid en zo meer informatie te verkrijgen over wat er in de wereld van de 

bewoners speelt. Daarnaast ligt het in de bedoeling deze deelnemers in hun omgeving als ambassadeurs te laten 

optreden. 

 

Stichting Rosarium heeft voor dit project 4 bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn anders dan 

standaard ingevuld. Ze waren zodanig opgebouwd dat achtereenvolgend kennismaking, herkennen, erkennen en 

vertrouwen gerealiseerd werden. Na een vertrouwensband opgebouwd te hebben, zouden de deelnemers 

prettiger en makkelijker moeten kunnen communiceren met de vertegenwoordigers van de politie en gemeente. 

En dat is prima gelukt! Daar komt bij dat kunst is gepromoot en de betrokkenheid bij de stad Rotterdam is vergroot. 

 

Activiteiten van de afgelopen maanden 

De inloopspreekuren gaan verder bij Rosarium. Op dinsdagochtenden kunnen behoeftige mensen langskomen om 

vragen te stellen over juridische zaken. Ook zetten wij de ontbijtochtenden voort. Wij proberen in grote regelmaat 

deze ochtenden te realiseren. Ook de afgelopen periode was het raak. Deze bijeenkomsten zorgen voor een 

gemoedelijke sfeer onderling en een harmonieuze sfeer is hard nodig vandaag de dag. Ook de conversatielessen 

omtrent het project Taalpraatje zijn de afgelopen periode in veelvoud gerealiseerd. De komende periode zullen er 

meerdere activiteiten volgen.  

 

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

info@stichtingrosarium.nl 
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