De Uitgeoefende Activiteiten
Doelstellingen en activiteiten van Stichting Darülaceze, vrouwengroep
Afgelopen jaar hebben de vrouwengroep, op geheel vrijwillige basis, zich ingezet om
de Turkse Islamitische vrouwen te binden aan de Stichting in verband met diverse
doelstellingen.
Doelstellingen
1. Vrouwen uit het sociaal isolement halen vanuit een vertrouwde omgeving als de
moskee.
2. Het vergroten van eigenwaarde / zelfvertrouwen middels steun, educatie en
onderlinge verbondenheid (empowerment).
3. Het vergroten van kennis van de vrouwen ten aanzien van onderwijs, opvoeding,
gezondheidszorg, de Islam en de Nederlandse samenleving.
4. Het ondersteunen van de Stichting Darülaceze met een financiële bijdrage, om
meer mogelijkheden te creëren voor sociale activiteiten voor vrouwen. De groep
vrouwen willen gezamenlijk met het bestuur van de Stichting werken aan een veilig
en vertrouwd omgeving.
5. Inzamelen van voedel actie: Ludieke actie bedacht door de vrouwen zelf. Voor
Gezinnen en of alleenstaande moeders die het minder hebben in en omgeving van
Rotterdam wonen.
De doelstellingen worden behaald middels volgende activiteiten:
• Elke vrijdagmorgen van 9.00-11.00 is er een ochtendbijeenkomst waarbij zowel
gezamenlijk wordt gebeden,(Vrijdag middag gebed) als informatie wordt verkregen
ten aanzien van de doelstellingen die hierboven zijn beschreven. Na het gebed en
de informatie gedeelte wordt er gezamenlijk ook een hapje en een drankje
genuttigd. Hieraan nemen gemiddeld 30 tot 45 vrouwen deel.
•

Speciale bijeenkomsten worden georganiseerd rondom thema's of belangrijke
Islamitische vieringen.

Er worden Lahmacuns (Turkse Pizza) of Manti (Turkse tortellini) gemaakt door de
vrouwen voor verkoop in verband met een financiële bijdrage.
Om het jaar organiseren de vrouwen stedentrips, speciaal voor vrouwen. Soms met
overnachting, soms zijn dagjes uit.
Jaarlijks nemen de vrouwen van de Stichting Darülaceze ook deel aan Open dagen
van andere Stichtingen en of moskeeën in de buurt, waarbij ook het Turkse cultuur
wordt gepresenteerd rondom de moskee met o.a. culturele activiteiten. Hiernaast
wordt er een braderie(Kermes) gehouden om een financiële bijdrage te kunnen
leveren aan de Stichting.
Voedsel inzamel actie:
Vrouwen hebben zo via via in de omgeving en kringen een lijst samengesteld
waarmee ze exact kunnen achter halen welke gezinnen of alleenstaande moeders
behoefte hebben aan voedsel pakketten dat weer gesponsord is door de zelfde
vrouwen en of mensen die in de omgeving wonen die graag een steentje willen bij
dragen…

Behoeften
De vrouwen hebben behoefte aan veiligheid binnen hun eigen groep en een
vertrouwde plek waar mensen hen begrijpen (herkenning en erkenning).
Daarnaast is er behoefte aan identiteitsontwikkeling in een vertrouwelijke omgeving
(Stichting Darülaceze).
Vrouwen hebben sterk behoefte aan onderlinge uitwisseling, contacten en
bewustwording van hun eigen situatie.
Deze vrouwen hebben behoefte aan extra aandacht om hun positie te verbeteren in
deze maatschappij. De sociale controle onder de Turken in Rotterdam en omgeving
lijkt voor hen een groot probleem te zijn.

