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MAATSCHAPPELIJK /
FINANCIEEL SPREEKUUR
Trots op het sociaal maatschappelijk spreekuur team van
Stichting Avrasya. Tijdens de vakantie wordt er nog steeds
doorgewerkt. De dames vinden dat iedere burger recht
heeft op hulpverlening. Dank jullie wel dames voor al het
moeilijke werk van het afgelopen jaar.

CHRIS VAN DAM & STICHTING
AVRASYA
Tweede Kamerlid Chris van Dam noemt de Haagse integratiestichting Avrasya een CDA-oase in de Schilderswijk. Fatma
Aktas, de drijvende kracht achter Stichting Avrasya ziet op
haar beurt in Chris een waardevolle adviseur voor haar stichting. Hoog tijd voor een tweegesprek.
Chris is kind aan huis bij jullie stichting. En dat al heel lang. Is
er sprake van een van Dam-effect? ;
Fatma: ‘Chris is in de wijk heel waardevol als volksvertegenwoordiger. Als luisterend oor en helpende hand. Je kunt in
de Kamer zitten en vervolgens je ogen en oren sluiten, maar
Chris doet dat niet. Wij zijn blij met zijn adviezen. Daarmee
helpen we diegenen die onze hulp het hardst nodig hebben.
Je moet daarbij denken aan wijkbewoners die te maken hebben met huiselijk geweld of cliënten die geen brief kunnen
lezen. Het allerergste vind ik dat gezinnen worden ontwricht
door schulden en uithuiszettingen. Onze doelgroep voelt zich
vaak uitgesloten. Maar als Chris komt, dan voelen ze zich op
hun gemak.’
Avasya bestaat inmiddels 30 jaar. Het is je levenswerk. ;
Fatma: ‘Avrasya zet zich inderdaad al heel wat jaren in voor
de integratie en emancipatie van niet- westerse vrouwen en
gezinnen. Inmiddels hebben ook veel jongeren zich bij ons
aangesloten. Dat is zo gegroeid omdat we vroeger veel gezinnen hebben begeleid en daarmee de jongeren in die gezinnen. Ons maatschappelijk spreekuur is speciaal gericht op
de bewoners van de Schilderswijk. Alles bespreken we met
ze. Van cultuurtaboes, schooluitval tot aan problemen met
kinderen die hier opgroeien in de Nederlandse cultuur. Het
zijn kinderen die worstelen met ouders die zijn blijven hangen
in hun eigen cultuur. Maar ook huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem hier. Wij krijgen regelmatig daklozen of
vrouwen die mishandeld zijn door hun partner. Meestal zitten
de overheidsinstanties vol en kunnen ze nergens terecht. Dit
is een zorgelijke ontwikkeling dat zich al jaren afspeelt. Wij
zoeken dan naar oplossingen, maar onze middelen zijn minimaal. Ik heb zelf altijd te maken gehad met de sociale druk
van mijn omgeving en mijn familie. Het opleggen van normen
aan anderen die je zelf nooit zou tolereren getuigt niet van
eerlijkheid. Dat is precies waar ik voor strijd.’
Avrasya noem jij een CDA-oase in de Schilderswijk. Leg eens
uit Chris. ;

‘Ik heb jarenlang bij de politie gewerkt en negentien jaar als
officier van justitie. Daardoor heb ik altijd de donkere kant
van de stad Den Haag meegemaakt: drugsinvallen, moorden, schietpartijen, noem maar op. Maar toen ik destijds
als CDA-campagneleider door de wijken trok en Fatma
leerde kennen, pas toen heb ik de Schilderswijk en daarmee
Avrasya écht leren kennen. Waar wijkbewoners, de Nederlands-Turkse vrouwen in het bijzonder, verbinding met elkaar
zoeken. Den Haag is een ongelofelijk gesegmenteerde stad
met de tram als enige verbinding. Daarin zie je dat Avrasya
dus echt nodig is. Door uit je eigen bubbel te stappen en
verbinding te maken met een andere bubbel word je wereld
rijker. Je komt erachter dat je meer haalt dan dat je brengt.
Fatma is inderdaad niet bepaald een doorsnee CDA’er. Wat
ook weer een bijzondere dynamiek in haar werk met zich
meebrengt. Ze is al 28 jaar verbonden aan het CDA. Ze is
oud-voorzitter van het CDA Vrouwenberaad. Inmiddels heeft
ze een indrukwekkend adressenboekje met CDA-namen
waar ik jaloers op ben. Wist je dat Fatma Iftar-maaltijden en
kerstdiners organiseert, terwijl ze zelf eigenlijk niet heel religieus is? Zij vecht zowel in haar eigen achterban als binnen
het CDA tegen vooroordelen. Vind ik mooi.’
Samengevat. Wat voor concrete acties levert jullie bijzondere
vriendschap op als het gaat om politiek en migranten in een
stad zoals Den Haag? ; Chris: ‘Ik ga binnenkort beginnen met
een politiek café in Scheveningen, dat wil ik hier in de wijk
ook graag doen. Politiek talent moet hier vandaan komen. Ik
vind het van diep belang dat de jonge generatie de politiek
ingaat. Want niemand weet het beter dan deze doelgroep. Ik
heb er al over gesproken met het CDJA en het Steenkampinstituut (interne opleidingen-instituut, red). Om politieke
cursussen te organiseren in de belevingswereld van jongeren. Want zij zien het duidelijk anders dan de gemiddelde
midden-vijftiger die je nu voor je hebt. Als ik zie hoe Fatma’s
dochter zich nu inzet voor de stichting, dat is bemoedigend
om mee te maken. Echt hoor, deze wijk staat bol van verantwoordelijke mensen met ideeën. Dat ik hier kind aan huis ben
is dan ook niet meer dan logisch.’

THEATERFESTIVAL MACHT. AVRASYA
SPEELT VERBORGEN PARELS
Op 1 en 2 februari 2020 wordt in Den Haag het Theaterfestival MACHT georganiseerd. Haags Theaterhuis en theater De
Vaillant belichten vanuit elke hoek het thema MACHT.
Stichting Avrasya Speelt Verborgen Parels.
Macht in de politiek, macht op het slagveld, de macht der
seksen, maar ook macht in het theater. Macht corrumpeert,
erotiseert en perverteert. We zijn er allemaal vies van, niemand wil een machtswellusteling zijn. Maar zonder macht zijn
we in staat tot niets. Omdat macht net zoveel verschillende
gedaanten kent als theater, zoeken we een festival lang de
podiumkunsten in alle breedte op, in een cross-over van theater, debat, cabaret, lezingen en beweging.
Naast de voorstellingen is er o.a. een lezing met ruimte voor
discussie door oud minister Jan Pronk en kun je kijken naar
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een dekolonisatie ritueel. Zelf actief zijn tijdens het festival
kan ook. Zo kan je meedoen aan een workshop capoeira, kan
je je eigen Powertalk over het thema MACHT laten filmen en
kan je tijdens het Open podium je eigen act laten zien.

PITCH MINISTERIE VAN
BUITENLANDSEZAKEN
Ngo-briefing voor de 64ste zitting van de Commission on the
Status of Women (CSW). Mijn speech over “Het Verlengde
Leed” Gevangenschap van vrouwen en kinderen uit Nagorno-Karabach. Nederlandse delegatie in New York neemt
12 doelen mee waar onder Gevangenschap seksueel misbruik van vrouwen uit conflictgebieden.

AVRASYA HAAGSE COÖPERATIE
AVRASYA & TAAL IN DE BUURT

Na onze Avrasya Haagse Coöperatie genieten van een heerlijke verse thee in de tuin van MOC. Veel gezichten, één hart.

Van harte gefeliciteerd lieve dames! Na een jaar lang de Nederlandse taal onder de knie te hebben gekregen is het jullie
gelukt om jullie certificaten te behalen. Met dank aan Taal in
de Buurt & Stichting Avrasya.

HUISWERKBEGELEIDING

STICHTING AVRASYA & CASH2GROW

Stichting Avrasya & YMCA starten huiswerkbegeleiding.
Betere cijfers, je huiswerk inplannen, minder stress door
motiverende docenten Ebru en Joris!

Stichting Avrasya & Cash2Grow spaarkringen. Met trots
kijken we terug naar geslaagde spaardoelen, leuke bijeenkomsten met alle dames die mee hebben gedaan met het
spaarplan. Samen hebben we veel geleerd om te sparen en
elkaar te ondersteunen waar nodig; sociaal samenkomen en
elkaar vertrouwen. Inzicht in eigen financiële situatie zoals
inkomsten en uitgaven. Iedereen heeft na afloop ook een
certificaat ontvangen.
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SLEUTELPERSOON
AMBASSADEUR TEGEN ARMOEDE
Met enthousiasme tekende de cursisten vandaag het certificaat tot sleutelpersoon. Ze zijn opgeleid tot deskundig
‘ambassadeur tegen armoede’. Met dank aan Gemeente Den
Haag, Africa life en Stichting Avrasya.

Ruya wil de kloof tussen de generaties dichten en zorgen dat
er weer een ondersteunend draagvlak ontstaat om elkaar te
helpen. Door gebruik te maken van de kracht binnen de familie zal er minder een beroep te hoeven worden gedaan op de
sociale instanties.

INTERNATIONALE VROUWENDAG
Internationale Vrouwendag werd dit jaar volop gevierd met
het thema “Vrijheid”. Samen met vele organisaties was er
hard gewerkt om een fantastisch programma neer te zetten
en dat is gelukt dankzij vele vrijwilligers en professionals. Met
liefde heb ik gedichten voorgedragen van mevrouw Gulumser
Kalender over vrouwen uit Azië, Africa en het Westen. Moeder & Dochter in gesprek over Vrijheid.

RÜYA PROJECT
Stichting Avrasya organiseerde als afsluiting van het Project
Rüya een generatiekloof bijeenkomst met ouders en jongeren
in het café “Hart van Sluis”.
CDA-kamerlid, Chris van Dam was tijdens deze afsluiting te
gast bij ons.
In het café hebben wij als groep gediscussieerd over de
generatiekloof.
Chris van Dam stelde ons vragen over de hedendaagse
Turkse waarden en normen.
Ook heeft hij mooie herinneringen uit zijn jeugd gedeeld en
heeft verteld over de (oud)Hollandse tradities. Er zijn heel
veel overeenkomsten die gedeeld worden.
Een rollenspel was natuurlijk onmisbaar. Met dank hiervoor
aan Nur, Nimet en Sinem.
Doel van het project Rüya;

UNICEF KINDER FILMFESTIVAL
Doğanay, Wefa, Sara spelen in UNİCEF kinderrechten Filmfestival! Wij zijn zo trots op jullie.

WETHOUDER HILBERT BREDEMEIJER
OP BEZOEK BIJ AVRASYA

Het verkleinen van de afstand tussen de generaties van
allochtone ouders en hun kinderen, zodat men meer begrip
krijgt voor elkaars situatie en men binnen de familie elkaar
(meer) gaan ondersteunen. Hetgeen moet leiden tot minder
psychische klachten en minder sociale inzet. Veel allochtone
jongeren studeren en vinden hun weg binnen de westerse
maatschappij. Hun ouders blijven achter en zitten vaak in het
culturele stramien van hun vaderland. Er is vaak onbegrip
tussen de generaties en daardoor ontstaan spanningen en
afstand tot elkaar. Er is geen basis meer om elkaar te helpen
en te ondersteunen. Ieder gaat zijn eigen weg en de bereidheid om open met elkaar de dialoog aan te gaan ontbreekt.
Daardoor bespreekt men de gezinsproblemen niet en wordt
de kennis en vaardigheden die binnen de familie aanwezig
zijn, niet goed gebruikt. De jonge generatie krijgt depressieve
en suïcidale klachten en de oudere generatie voelt onmacht.

Onze Wethouder Hilbert Bredemeijer op bezoek in de Schilderswijk en bij Stichting Avrasya. Vrijwilligers van Stichting
Avrasya geven een rondleiding door de wijk en laten de
prachtige, maar helaas onverzorgde parken en straten zien.
Wij streven naar mooie wandelroutes, fietspaden, fitplaatsen
en bankjes voor oa de ouderen en veilige speelplekken voor
de kinderen. Dit met voldoende onderhoud en handhaving.
Ook is er informatie gegeven over het initiatief van onze
vrouwen-coöperatie. De vrijwilligers van Stichting Avrasya
hebben als dank voor zijn bezoek een handgemaakte broche
met de kleuren van de Nederlandse vlag aan onze wethouder
overhandigd.
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RÜYA (DROOM)
Doel van het project Het verkleinen van de afstand tussen
de generaties van allochtone ouders en hun kinderen zodat
men meer begrip krijgt voor elkaars situatie en men binnen
de familie elkaar (meer) gaan ondersteunen. Hetgeen moet
leiden tot minder psychische klachten en minder sociale
inzet. Probleem Veel allochtone jongeren studeren en vinden
hun weg binnen de westerse maatschappij. Hun ouders
blijven achter en zitten vaak in het culturele stramien van
hun vaderland. Er is vaak onbegrip tussen de generaties en
daardoor ontstaan spanningen en afstand tot elkaar. Er is
geen basis meer om elkaar te helpen en te ondersteunen.

Ieder gaat zijn eigen weg en de bereidheid om open met
elkaar de dialoog aan te gaan ontbreekt. Daardoor bespreekt men de gezinsproblemen niet en wordt de kennis en
vaardigheden die binnen de familie aanwezig zijn, niet goed
gebruikt. De jonge generaties krijgt depressieve en suïcidale
klachten en de oudere generatie voelt onmacht. Ruya wil de
kloof tussen de generaties dichten en zorgen dat er weer
een ondersteunend draagvlak ontstaat om elkaar te helpen.
Door gebruik te maken van de kracht binnen de familie zal er
minder een beroep te hoeven worden gedaan op de sociale
instanties.

MUZIEKLESSEN
Ieder kind heeft recht op ontwikkeling dit doen wij via vele
muziekinstrumenten, denk hierbij aan gitaarlessen, pianolessen en vioollessen. Al meer dan 20 jaar ervaring met vakdocenten leren wij op laagdrempelig manier lesgeven. Velen
kansarme kinderen die gebruik maken van onze activiteiten,
daar zien wij vooruitgang en ontwikkeling mooi om op terug
te kijken! De lessen worden in groepsles verband gegeven.
Je mag altijd een gratis proefles komen nemen. Voor instrumenten kunnen wij u verder helpen.
Er wordt aandacht besteed aan het creëren van melodieën,
het maken van volksliederen en vrije muziek.

IMECE COÖPERATIE
Durf te dromen! Stichting Avrasya start project Haagse
IMECE Coöperatie elke product is gecreëerd door hand en
hart en geeft vrouwen een nieuwe start!
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Wat zijn de rechten en plichten van migranten uit het herkomstland Turkije? Advocaat Enes Etlik informeerde de
deelnemers over onderwerpen zoals, erfrecht, huwelijksvoorwaarden, testament, etc. Door de corona maatregelen zullen
wij de voorlichtingsbijeenkomsten van Advocaat Enes Etlik
meerdere keren uitvoeren, zodat iedereen zijn of haar vragen
kan stellen.

NAAILES
Wij bieden Naailessen in Den Haag voor beginners en gevorderden, ook als je geen ervaring hebt met naald en draad.
Bent u op zoek naar een gezellige leuke plek om u talenten te
ontdekken dan bent u bij ons op het juiste adres. Wij helpen
je graag om te tekenen van patronen en jouw unieke kleding
stuk maken. Het leren van stof, materialen en ontdekken van
naaimachines.

PRINSJESDAG
Zoals ieder jaar zijn er in de week voor Prinsjesdag veel
activiteiten in De Haag. Dit weekend bij het Prinsjesdag-ontbijt aan het Korte Voorhout. Mooi om iedere jaar te mogen
genieten van het vrijheidsontbijt. In gesprek met onze burgemeester Jan van Zanen.

VRIJWILLIGERSUITJE
Boottour door Haagse grachten met de Rondvaart De Ooievaar. Pracht mensen die zich belangeloos inzetten als Ambassadeur tegen Armoede. Dank jullie wel James en Marco
voor het mogelijk maken van deze mooi dag!

THEATER VROUWEN VOOR
VROUWEN
Fantastische avond vol verhalen van vrouwen voor vrouwen.
Gebaseerd op verhaal Tahar ben Jelloun (Roman Schrijver).
De voorstelling speelt tijdens het Gnawa Festival. Bevrijding is
binnen Gnawa een belangrijk thema. De mens moet naar de
natuur blijven luisteren en niet vasthouden aan vastgeroeste
regels en aan zichzelf opgelegde wetten. Hierdoor raken ze
steeds verder verwijderd van die natuur. Mannen profiteren
wel van deze structuren, het is dus niet voor niets dat in De
Waterbruid een vrouw in opstand komt en vecht voor haar
vrijheid.
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VOORLEZEN
Vandaag hebben wij samen met Seda een bezoek gebracht
aan mevrouw Gulumser Kalender. Wij hebben de groeten van
alle Avrasya vrouwen overgebracht. Wij hopen elkaar vanaf
volgende week tijdens de start van onze activiteiten weer te
mogen zien.

THEATER HALTE TRAM 6
Een fantastische dag vol Theatrale voorstellingen bij de
voorstelling Halte tram 6. Theater Vaillant. Speciale dank aan
Theatervaillant Harrie en aan alle vrijwilligers gastvrouwen
van stichting Avrasya en Stephanie Hermes en haar team van
het Haagstheater huis.

VOORLEZEN
Wat een prachtig boek, geschreven door Serra Menekay. Een
waargebeurd verhaal van haar ouders die werden gedeporteerd uit Crimea. Er is ook een Engels vertaald versie die
binnenkort uitkomt!

AVRASYA VRIJWILLIGERS MAKEN
NIET-MEDISCHE MONDKAPJES
VRIJWILLIGERSUITJE

Avrasya vrijwilligers maken niet-medische mondkapjes van
puur katoen en bamboe. Op bestelling te verkrijgen en op
maat te maken. €2,50 per niet-medisch mondkapje.

Vandaag organiseerden wij een zomerafsluiting barbecue.
Ook tijdens de coronacrisis hebben wij met de vrijwilligers
en het team van het maatschappelijk spreekuur van Stichting
Avrasya klaar gestaan voor mensen met een hulpvraag. Veel
dank aan alle vrijwilligers. Zonder hen hadden we het niet
waar kunnen maken. Na de zomervakantie gaan wij weer een
nieuwe periode in, vol nieuwe ideeën en projecten.
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SPAARKRING AVRASYA HAAGSE
COÖPERATIE

BEZOEK WATERSCHAPPEN
DELFLAND

Spaarkring Avrasya Haagse Coöperatie kwam voor de eerste
keer na de corona crisis weer bij elkaar. Daar hadden de
leden echt naar uitgekeken. “Ik vind het sociaal samenkomen
het belangrijkst” vond één van de leden. Haar mening werd
gedeeld door anderen. Belangrijker nog dan sparen. Samen
met Gabrielle Athmer was het methodiek van sparen weer
opgepakt. Spaarkringbegeleidster Fatma Aktas had voor
lekkere broodjes gezorgd. En er waren heerlijke koekjes geserveerd door Nur. Na de zomervakantie komt de groep weer
bij elkaar!

De eerste democratische vormen van bestuur in de middeleeuwen was Heemraden Waterschappen. Op bezoek
bij het Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap
Delfland. Manita Koop & Fadime Orgu werken aan onze veiligheid op het gebied van water.

VRIJWILLIGERSWERK BIJ
STICHTING AVRASYA
Tijdens de vrouwen week hebben wij Verborgen Parels
gespeeld. Theater met persoonlijke verhalen. Een theatervoorstelling waar vrouwen hun waargebeurde verhaal komen
vertellen. Hoe zij naar Nederland zijn gekomen, over huiselijk
geweld, groeiend zelfbewustzijn en vrouw-zijn.

PERFECT PASTRY
Vrijwilligers en maatschappelijk hulpverleners van Stichting Avrasya vewent door Nermina Brkic van Perfect Pastry.
Een kleinigheid in deze moeilijke tijd voor hulpverleners en
daklozen. Dank aan Perfect Pastry voor het bezorgen van
cupcakes voor vrijwilligers en daklozen.
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STICHTING AVRASYA EN
CASH2GROW
Stichting Avrasya en Cash2Grow starten een nieuwe
spaarkring in de Schilderswijk. Geweldige opkomst!

5 MEI
Nederland staat op 5 mei stil bij de grote waarde van vrijheid,
democratie en mensenrechten.
In de hoop dat we ons geestelijk kunnen bevrijden!Nog wat
mooie herinneringen met mijn partijgenoten op het Malieveld
om op terug te kijken.

DE HAAGSE CULTURELE PARADE &
FESTIVAL
Het 10 jarig jubileum werd met succes gevierd door Haagenaars vanuit 21 verschillende landen door rijke culturele
klederdrachten, dans, muziek, en vlaggen. Onze wethouder
Bert van Alphen hield een verbindende toespraak. Stichting Avrasya nam deel met twee landen, thema Uyghur
(Oost-Turkistan) en Noord-Cyprus. Prachtige dans van het
mooie Uyghur meisje.

VERLENGDE LEED VAN DE VROUWEN
UIT KAUKASUS
Verlengde leed van de vrouwen uit de Kaukasus. De voorzitter van de Social Union Foundation Mothers of Nagorno-Karabach and Veterans of Azerbaijan, bezocht Rada
Abbas de Nederlandse Uni van Kaukasische vrouwen Avrasya Turkse Vrouwenstichting in Den Haag! Er waren momenten van verlengde leed en geluk.
Rada Abbas is in Nederland om de stem van Azerbeidzjaanse
vrouwen en kinderen die al meer dan 20 jaar in gevangenschap zijn genomen door Armeense troepen aandacht te
vragen.

THEMA HERFST
De herfst brengt liefde voor de natuur met zich mee. Met
groene, gele en bruine bladeren hebben wij vandaag mooie
herfst kransen gemaakt. De dames van Stichting Avrasya en
YMCA Schilderskwartier genieten van een creatieve middag.
Dank je wel lieve Diny.

VOORLICHTING
HUWELIJKSMIGRATIE
Voorlichting over huwelijksmigratie. Kansen en hindernissen voor exportbruiden door Ellettha Schoustra. Leerzame
lezing en delen van ervaringen over huwelijksmigratie. Ben je
voorbereid om te trouwen? Hoe goed ken je de familie van je
aanstaande partner? Gelden er dezelfde wetten als in EU?
Wij hebben er allemaal baat bij als je een gezond huwelijk
hebt, waarbij kinderen met liefde opgevoed worden; dit is ons
maatschappelijk belang. Tips en advies gedeeld!
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TAAL IN DE BUURT
Heel Den Haag bakt! Taal in de buurt maakt het verschil. Wie
bakt het recept met het mooiste verhaal van grootmoeder,
oma, tante, buren? Prijsuitreiking door deskundige juryleden.
Prachtige verhalen van cursisten en docenten. Met dank aan
Sybke Wempe en Ton Benning.

ZOMERAFSLUITING MUZIEKLES
Zomerafsluiting van Stichting Avrasya. Leerlingen van pianoles geven een mooi concert voor ouders & publiek. Met
dank aan onze pianodocent Bayram Anto Karamenderes , die
al vele jaren lesgeeft bij stichting Avrasya.

VERLENGDE LEED VAN DE UYGUR
Vandaag was de deskundige spreker psycholoog Nurgul
Sawut te gast om ons te informeren over de gebeurtenissen
in Turkistan. Zware strijd en het verlengde leed van de Turkse
volk in concentratiekampen.

STICHTING AVRASYA
OOIEVAARS-AANBIEDER OP
@ UIT FESTIVAL DEN HAAG
Trailer van jouw cultuurperiode! Burgemeester Pauline Krikke
en Wethouder Bert van Alphen op bezoek. Bijzondere dank
aan Frieda Verwer en haar team voor het mogelijk maken van
de Ooievaars Festival.

STICHTING AVRASYA & HAAGSE
THEATERHUIS
Het maken van theater geeft je energie. Een gezellig zomerafsluiting met talentvolle dames, samen zingen, dansen,
lachen en acteren in het groene hart omringd door rozen.
Dank jullie allen lieve dames! In het bijzonder Stephanie Hermes, Carolien Hoogendoorn, Gulsum Isleyen en Noeri Tofig.
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SCHILDERSWIJK DEBAT
Het grote Schilderswijk debat met succes afgerond! Dank
aan MJG Mustapha en zijn team. Vertegenwoordiging van
verschillende politieke partijen. Onze keuze is Chantal Hakbijl
CDA Nr: 6.

DOCUMENTAIRE VAN MELEK
MUTIOĞLU ÖZKESEN
Gezamenlijk, “Gone with the hazelnuts” documentaire bekeken. Een treffend voorbeeld hoe op microniveau een “economie die de mens dient” verloren is gegaan.
Het mooie van deze documentaire is dat het je aan het
denken zet over gemeenschapsgevoel en sociaal coöperatie.
Melek Mutioğlu stelt de juiste vragen en laat je nadenken
over je eigen geluk (wanneer begin je met verandering).

THEATER
Vanavond gaf het publiek het JA woord aan Nasrdin Dchar.
Dankzij de Wijkjury hebben wij genoten van een prachtige
leerzame voorstelling. Na afloop gezamenlijke iftar maaltijd
gereserveerd door Resto van Harte met dank aan Erna, Ben
Lachhab. Binnenkort ook in Rotterdam!

SREBRENICA MOEDERS
Srebrenica moeders Münire Subaśiç en Kada Hotic waren
vandaag te gast bij Stichting Avrasya. Ontmoeting met vrouwen uit verschillende Turkse republieken.

AVRASYA EN LIFT JE LEVEN!
Lift je Leven! programma aangeboden door Stichting Avrasya
en Zebra (Octopus). Verbinding door taal, cultuur en vooral
de kunst van het besparen doormiddel van voeding rijke
gerechten samen klaar te maken!
Ze werken aan concrete verbeteringen in hun dagelijks leven.
Denk daarbij aan goed omgaan met geld, goed met groen.
Het leren maken van eigen azijn, wasmiddel, waspoeder,
tandpasta, deodorant was een succes!
Begeleiders coachen hen daarbij, maar doen zelf ook volop
mee als deelnemer. Koken en eten met liefde is sociaal en
verbindend. Je laat alle zintuigen werken en als je kookt
ben je trots op wat je bent en wat je kan. Zelf koken draagt
bij aan de waardering van voedsel. Nederlandse, Turkse,
Iraanse, Libanese, Surinaamse, gerechten. Met dank aan
Gerda, Kamla, Nurcan, Fidan, Olcay, Peter, Aish en Noera.
Cursisten hebben met succes het Lift je Leven! lifestyle programma afgerond met Certificaat.

WIJKAGENT
In gesprek met wijkagent Hanneke Brouwers.
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THEATERFESTIVAL
Theaterfestival Haagse Kabaal met voorstellingen en activiteiten van het Haags Theaterhuis. Een mooi gevuld programma
met zang, muziek, theater en natuurlijk Fake News. Prachtig
om van dichtbij te zien hoe theatermakers talenten ontwikkelen. Met dank aan Stephanie Hermes en İraas. Stichting Avrasya neemt deel aan het festival met Uygur dans van Gulnur
Memet, poëzie van Mevrouw Kalender voorgedragen door
Fatma Aktas en klaagzang “Dağlar Dağlar” door Gülbahar &
Ayla.

THEATERVOORSTELLING OVER
AUTISME
Romana Vrede zoekt een plek voor haar zoon met een
verstandelijke beperking midden in de samenleving. De zoon
van actrice Romana Vrede heeft autisme en een verstandelijke beperking. Hij is vrijgesteld van de leerplicht en zal nooit
hoeven te werken. Maar Vrede wil een plek voor haar zoon,
niet naast, maar midden in de samenleving.

NEVRUZ - LENTEFEEST
Als belangrijke vertegenwoordiger van de Oosterse beschaving opende Oost-Turkistan vandaag de lente in Nederland.
Ons dank gaat uit naar allen die zich hebben ingespannen in
het tot stand komen van deze bijzondere dag die in het teken
stond van Nevruz - Lentefeest.

GASTBEZOEK AVRASYA
Vandaag was Hulya Ugur & Emre Uğur te gast bij Stichting
Avrasya. Wij hebben genoten van een leerzame lezing over
religie en spiritualiteit. Wij leven in een cultuur waarin van
alles op ons afkomt en waarin wij veel verplichtingen hebben.
Het werk, de familie en de leefomgeving vragen het nodige
van ons. Het is druk, soms lopen we ons zelf voorbij, maar het
heeft ook iets dynamisch. De tijd vliegt en het leven heeft iets
vanzelfsprekends. Lezing van Hülya en Emre heeft ons aan
het denken gezet over levensbeschouwing.

VROUWENEMANCIPATIE
Wat een geweldige waardering van onze Wethouder Bert van
Alphen. Al meer dan 30 jaar bouwen wij aan vrouwenemancipatie. Het werk en inzet, dag in dag uit, voor vrouwen, zonder
te klagen, wordt beloond met een glimlach, mooie woorden
en een bos bloemen om van te genieten. Dank aan Bert van
Alphen. Het feit dat je aan de niet onzichtbare krachtige vrouwen denkt is al een waardering.
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INTERNATIONALE VROUWENDAG
Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Wij geloven dat
iedereen de kans moet kunnen hebben om mee te doen in
onze stad. Dat kunnen we alleen bereiken als Haagse burgers zich samen met ons en al die andere mooie organisaties
inzetten voor een stad waarin iedereen meedoet. De Parels
2019 zijn slechts 16 van de vele mensen die zich belangeloos,
met hart en ziel inzetten voor vrouwenemancipatie in Den
Haag. Dankzij hen krijgen vrouwen die, om wat voor reden
dan ook, moeite hebben met dingen als scholing, taal of sociale inclusie, toch een kans om mee te doen. Bedankt Parels
en al die anderen die zich inzetten voor vrouwenemancipatie!

Internationale Vrouwendag in het hartje van de stad in Theater Vaillant. Opening werd door Deborah Cameron gedaan.
Stichting Avrasya in de spotlight met Vrouwenlandschappen
theatervoorstelling. Jij bent mijn heldin was de thema; er
werden diverse activiteiten georganiseerd door de diverse
vrouwenorganisaties uit de stad. Onze Wethouder Bert van
Alphen wist de zaal stil te krijgen. Er werd aandachtig geluisterd naar een mooie, leerzame toespraak. De vrouwenemancipatie krijgt de volledige steun die zij nodig hebben. Met
dank aan Stephanie Hermes, Deborah Cameron en Harrie
Van de Louw voor het mogelijk maken van deze mooie dag.
Het was een geweldige opkomst! Dank aan alle vrijwilligers.

STICHTING AVRASYA & BIBLIOTHEEK TRANSVAAL ORGANISEERDE
INTERNATIONALE VROUWENDAG
Prachtige kijk op de geschiedenis van de Nederlandse vrouwenbeweging en 100 jaar Kiesrecht. Met dank aan Mohamed
Behisti, Thea Schellekens en Ecehan Kalender.
Programma ;
- Gedicht ‘Ik ben een vrouw’ van mevrouw Gülümser Kalender
- Presentatie ‘Vrouwen vroeger en nu’ door Thea Schellekens
- Historisch Turkse en Europese terugblik op de geschiedenis van krachtige vrouwen door
Ecehan Kalender ‘Wie is mijn Heldin?’.
- Creatieve workshops, zoals bloemschikken en ‘ik maak mijn
heldin’ onder leiding van Art-S-Cool.
Citaat (gedicht ‘Ik ben een vrouw’);
Ik ben de vrouw van het rijke Amerika,
Het onafhankelijke Europa,
Het geheimzinnige Azië, het naakte Afrika,
Mijn eigen TURKIJE,
Zolang dit hemellichaam draait, leeft mijn naam.
Ik ben een emigrantenvrouw
En ik kom van ver!
Als ik huil
Regent het hier eindeloos.
Als ik slaap
Baren mijn zwarte haren de nachten.
Als ik waak
Schenkt mijn glimlach de zon het leven.
Dit alles is niet makkelijk geweest!
Mijn hart heeft geploeterd,
Ik ben vermoeid.
Jullie!
Ik geef de toorts aan jullie door
Gezegende goddelijke vrouwen!

BEZOEK UIT TURKIJE
Vandaag was Turkse nieuwspresentator Sebnem Kucuk bij
Stichting Avrasya te gast tijdens Theaterles Vrouwenlandschappen.

INT VROUWENDAG ONTBIJT
In het kader van Internationale Vrouwendag een ontbijt voor
vrouwen in het provinciehuis met vrouwelijke leiders. Welkom
door Laurine Bonnewits. Een zeer inspirerende lezing door
krachtige vrouwen zoals, Elske Doets, eigenaar en directeur
van Jan Doets, America Tours. Zakenvrouw van het jaar 2017
en oprichtster van de Young Lady Business Academy, Paulien
van Dulst. Winnares van de Lady Business Academy, Eveline
van Rijswijk. Politiek historica en leading lady in de onemanshow ‘De première’ over de opmars van vrouwen op het
Binnenhof, Ankie Broekers- Knol. Afsluiting door voorzitter
van de Eerste Kamer, Marischa Kip.
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WERELDDANS WERKPLAATS
Avrasya vrouwen hebben met veel plezier deelgenomen aan
WereldDansWerkPlaats. Alle dansstijlen op één avond, performances, workshops & muziek. Het was een succes.

THEATER
VROUWENLANDSCHAPPEN
BARBAREN
Stichting Avrasya & Haags Theaterhuis start nieuw theateproject Vrouwenlandschappen Barbaren. Wij hebben genoten
van de lessen. Dank aan onze docent Stephanie Hermes ,
Caroline en Gülsüm.

VERKIEZINGSVOORLICHTING
Stichting Avrasya neemt deel aan de diner informatieavond
van Resto van Harte met als Thema: Verkiezingen provincie,
Delfland, waterschappen en de Europese Unie in de Mussen.
Opkomst was geweldig! Met dank aan Brahim Fattah en Ben
Lachhab voor de leerzame presentatie quiz van het Prodemos Huis voor democratie en rechtsstaat.

HAAGSE PARELS
Al meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk met hart en ziel.
Vandaag is onze vrijwilliger Defne Türkeli genomineerd voor
de Haagse Parels. Inzet voor het maatschappelijk spreekuur,
begeleiden van gezinnen in armoede, activiteiten kinderkrant,
administratie, excursies voor mensen met beperkingen, vastleggen van beeldmateriaal, fotografie, kunst, cultuur, kalligrafie en maken van vormgeving. Zoveel om op te noemen! Zij is
goud waard! Hartelijk dank namens alle bestuursleden.

MUSEUM BEZOEK
Avrasya Nederlandse Taalles leerlingen bezoeken het Mauritshuis.Voor velen was het de eerste keer naar een museum in
Nederland. Een leerzame rondleiding in de NL geschiedenis.
Mysterieuze Meisje met Parel was voor vele vrouwen een eye
opener! Met dank aan Sybke Wempe van de Gemeente Den
Haag.
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MUSEUMBEZOEK MAURITSHUIS
Avrasya Nederlandse Taalles leerlingen bezoeken het Mauritshuis.Voor velen was het de eerste keer naar een museum in
Nederland. Een leerzame rondleiding in de NL geschiedenis.
Mysterieuze Meisje met Parel was voor vele vrouwen een eye
opener! Met dank aan Sybke Wempe van de Gemeente Den
Haag.

AVRASYA
THEATERVOORSTELLING
Vol trots kunnen wij vertellen dat we een prachtige theatervoorstelling hebben gepresenteerd met vrouwen uit diverse
landen van en voor vrouwen! Dank aan alle topvrouwen. In
het bijzonder voor Serenad Bayraktar met piano en zang,
Gülümser Kalender, Stephanie Hermes en Erna van de
Berg.“Waarom zijn wij zo verschillend, maar toch het zelfde?”.

REPUBLIEKIJNSEDAG
Lang leve de seculiere Republiek Turkije! Het was een bijzondere dag om op terug te kijken! Dank aan alle vrijwilligers.
In het bijzonder aan Escobar, Nurhayat, Fransisca, Grace en
Gulnur Memet.
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