
1e Nieuwsbrief 
 Juni 2017

 
www.stichtingrosarium.nl

 
info@stichtingrosarium.nl

 
@StgRosarium

 
StichtingRosarium

 

Stichting
 Rosarium
 "Van Vrouwen 
  Voor Vrouwen"
 

In deze nieuwsbrief leest u informatie 

over activiteiten die de afgelopen

half jaar hebben plaatsgevonden en

activiteiten die de komende weken

op het programma staan. 
 

"Van vrouwen
 Voor Vrouwen"
 



 Bestuur aan het woord
 We kunnen stellen dat het jaar 2017 in ieder geval razend is begonnen. Talloze activiteiten stonden op het

programma en dat hebben wij maar al te goed gemerkt. De moederdagviering, de gehelde maand
Ramadan en ga zo maar door. Niet te vergeten de afronding van het project Taalpraatje. Daarnaast hadden
wij afgelopen maart verkiezingen en ook daar hebben wij uitgebreid aandacht aan besteed. Kortom een
drukte van je welste. Wij staan te popelen om de activiteiten op een groter schaal voort te zetten
aangezien de behoefte groot is. In deze editie zullen wij de bevindingen van deze bijeenkomsten met jullie
delen. Wij wensen jullie ontzettend veel leesplezier en zien jullie graag terug bij een volgende editie. Wij
gaan er nu tussenuit voor een vakantieperiode, maar komen spoedig terug met nog meer interessante
activiteiten. 

  
Het bestuur 
Stichting Rosarium

 

 Nieuwe huisstijl
 Het is jullie vast niet ontgaan. Sinds kort hebben wij gekozen voor een nieuwe huisstijl. Op deze manier

wilde wij een verfrissing aanbrengen in onze organisatie. Wij hebben gekozen voor een waterverf logo
met die onze oude logo heeft vervangen. Ook onze website heeft een metamorfose ondergaan. Deze
veranderingen hebben wij tevens doorgevoerd in onze briefpapier en visitekaartjes. Wij hopen dat de logo
jullie bevalt. Hebben jullie tips of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag. 
info@stichtingrosarium.nl 

 

 Vrouwendag 2017
 Samen met dames met interesse in onze vrouwendagviering hebben wij op 11 maart deze bijzondere dag

gevierd. Met bijzondere gasten zoals zangeres Kizzy en mevrouw Korrie Louwes hebben wij er een
onvergetelijke dag van gemaakt. Met muziekvoorstellingen en kunsttentoonstellingen werd deze
kleurrijke dag op onze eigen manier nog kleurrijker gemaakt. De aanwezigen waren zeer enthousiast en
hebben hun tevredenheid uitgesproken. De aanwezige dames hebben volop inspiratie geput van de
sprekers van de dag. Naast onze eigen activiteiten hebben wij deelgenomen aan de viering in  de Maassilo
te Rotterdam welke    werd georganiseerd door de    Gemeente Rotterdam.    Ook komend jaar zullen wij
van  de partij zijn. Houd onze agenda  goed in de gaten.

 



 Verkiezingen 2017
 De verkiezingen van afgelopen maart hebben ruimschoots aandacht gekregen in de activiteitenplan

van Rosarium. Verschillende kandidaatKamerleden hebben hun opwachting gemaakt tijdens
programma’s van Rosarium. Wij vinden het belangrijk dat kiezers een doordachte keuze maken en hun
volksvertegenwoordigers nauwkeurig uitkiezen. Daarom hebben wij deze kandidaten uitgenodigd van
verschillende partijen. Onder andere Diederok Olders van de SP, Rik Grashoff van GroenLinks, Peggy
Wijntuin van de PVDA, Munish ramlal van de D66, Wilma Schrover van de 50pluspartij, Geert
Schipaanboord van de SGP en Kirsten van den Hul van de PVDA waren te gast voor een
rondetafelgesprek. Wij waren tevens present tijdens het interactief debat van Platform Zijn in
ProDemos te Den Haag. Samen met 7 krachtige dames, die zich kandidaat hebben gesteld voor de
komende verkiezingen, zijn er verschillende stellingen aan bod gekomen. Een interessante bijeenkomst
waar onze achterban een hoop van heeft opgestoken. Tevens waren wij aanwezig tijdens debatavonden
van lokale organisaties en van de 
gemeente. 

 

 Taalpraatjes
 

In het kader van het project Taalpraatje zijn er diverse activiteiten gerealiseerd. Na een periode van
leerzame activiteiten is het project op een feestelijke manier afgesloten waarna alle deelnemers een
certificaat hebben ontvangen voor hun deelname aan het project. Een project waarbij een diversiteit
aan activiteiten heeft plaatsgevonden komt zo tot een einde. Niet getreurd, want wij hebben al een
vervolgaanvraag klaar staan voor een periode van nog meer conversatielessen. Uiteraard danken wij
het Oranje Fonds voor het mogelijk maken van dit project. Zonder hun bijdragen zouden wij nimmer in
staat zijn om het project goed af te ronden. 

 



 Moederdagviering 
 Vrijdag 12 mei stond in het teken van de moederdagviering van Rosarium met bijzondere gasten.

Verschillende moeders waren aanwezig om hun ervaringen te delen met de genodigden en er een
onvergetelijke dag van te maken.

  
Voorzitter van Amnesty International Den Haag, mevrouw Azar Moshaver, was onze speciale gast. Als
gastspreker sprak mevrouw Moshaver de genodigden toe. Haar levensverhaal was voor de aanwezigen
een bron van inspiratie.

  
Gelijktijdig met de start van het programma werd er een hashtag actie gestart op Twitter. Onder de
hashtag #FreeMothers en #Mothersday konden de aanwezigen in de zaal en de Twitteraars hun
bevindingen delen met de wereld. Wij zijn ontzettend tevreden met de inbreng van de genodigden en
de aanwezige moeders. Ook komend jaar zullen wij klaar staan om deze bijzondere dag te vieren. 

 


