
 
 

 

 

Projecten van CDS  2012-201540 

1- Ambassadeurs van de Samenleving 2012-2013  

CDS heeft twee bijeenkomsten kunnen organiseren voor organisaties, vrijwilligers 
en mantelzorgers. De bijeenkomsten zijn succesvol verlopen en hebben tot nieuwe 
inzichten geleid over de actuele rol van vrijwilligers bij wegvallende subsidies en 
nieuwe taken in het kader van de WMO.  

2- Met Talent Ondernemen 2013-2013  

Het is voor CDS mogelijk geweest twee bijeenkomsten te organiseren en een 
derde voor te bereiden. Er zijn veel jonge ondernemers op de bijeenkomsten 
afgekomen. De derde bijeenkomst vindt plaats in februari/maart 2013.  

3- Oudergroepen in het Basisonderwijs 2012-2013  

CDS heeft drie bijeenkomsten georganiseerd op basisschool de Mozaïek. Tevens 
is ingegaan op een vraag van het Vlier en een verzoek van de gemeente om 
bijeenkomsten voor Turkse ouders te ondersteunen. Er hebben 3 succesvolle 
bijeenkomsten plaatsgevonden.  

4- 400 jaar Nederland – Turkije 2012-2013  

In 2012 werden negen projecten uitgevoerd gericht op ouders, vrijwillig kader, 
jonge ondernemers, 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en 
Turkije, culturele activiteiten, emancipatie, activering en taboedoorbreking. 

Het jaar 2012 staat in het teken van 400 jaar relaties tussen Nederland en Turkije.  

In dit kader vinden voornamelijk tussen maart en november 2012 activiteiten 
plaats op het gebied van bilaterale overheidssamenwerking, handel en economie, 
en zijn er tal van culturele en maatschappelijke evenementen.  

5-Het is nooit te laat om te leren  

Het is een algemeen maatschappelijk problematiek voor jongeren en tevens voor 
de ouders/verzorgers om informatie in te winnen over allerlei zaken met 
betrekking tot school, stage, werk, hedendaagse maatschappij en opvoeding. Het 
is daarom ook belangrijk om de ouders/verzorgers in te laten zien dat 
betrokkenheid bij hun kinderen alleen kan als ze Nederlandse taal beheren. Vanuit 
school is er een ouderenportaal aangemaakt en deze ter beschikking gesteld voor 
de ouders. Het onderwijsproces is zo duidelijk en inzichtelijk mogelijk gemaakt 
voor zowel de ouders/verzorgers als de jongeren. De oudere generatie heeft hier 
veel problemen mee gekend. Het was dan onze taak om ze hierin te begeleiden. 
Er waren 6 informatie/voorlichtingsbijeenkomsten met een deelname van 302 
jongeren en ouders/verzorgers. Tevens een voortzetting van individuele trajecten.  

  



 

6- Het project ‘Actief Leve de Ebru’  

Het programma was over het jaar 2015 in tijd gespreid. De eerste activiteit was op 
24-2-2015, de laatste activiteit heeft op 12-5-2015 en er hebben in totaal 10 
activiteiten plaats gevonden.  

De Ebru-kunst heeft de Turkse en de Nederlandse ouderen samengebracht. 
Tijdens de cursus hebben de deelnemers contacten gelegd. Op een ontspannen 
manier hebben ze leren Ebru-kunst uitoefenen.  

De deelnemers gaven aan dat ze vooral het samendoen belangrijk vonden omdat 
ze op die manier elkaar konden leren kennen. Ze gaven ook aan dat de Ebru-kunst 
hun rust en zelfvertrouwen heeft gebracht. Deze cursisten willen graag een 
herhaling van de cursus na de zomervakantie.  

Deze cursus doelstellingen: Ontspanning, Deelnemers van verschillende culturen 
met elkaar in contact brengen, Kennismaken met de EBRU-kunst.  

7- Project Activeringspunt EPI "  

Van de subsidietoezegging is het programma in het jaar 2012 t/m 2014 in tijd 
gespreid. De eerste activiteit was op 29-4-2012, de laatste activiteit op 2-3-2014 
en totaal hebben er 6 activiteiten plaats gevonden.  

8- Feel Free  

Van de subsidietoezegging is het programma in het jaar 2012 t/m 2015 in tijd 
gespreid. De eerste activiteit was op 01-03-2012, de laatste activiteit op 8 Juni 
2014, totaal hebben er al 14 activiteiten plaatsgevonden.  

9- Helpdesk projectontwikkeling "  

Als gevolg van de late subsidietoezegging is het programma in het jaar 2012-2013 
in tijd gespreid. De eerste activiteit was op 10-5-2012, de laatste activiteit op 25-
05-2014 en totaal hebben er 10 activiteiten plaatsgevonden.  

 


