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Aller eerst wenst het bestuur van Soz Fonds iedereen een
gelukkig en gezond 2016!
In deze nieuwsbrief willen wij jullie graag informeren over de lopende
projecten van Stichting Soz Fonds en onze plannen in 2016.
Door de ontwikkelingen in Koerdistan zijn helaas een aantal projecten
geparkeerd. De politieke situatie in Koerdistan is namelijk niet stabiel en
de oorlog met IS zet zich nog steeds voort. Deze factoren hebben een
obstakel gevormd om op de scholen in Koerdistan verder te gaan met de
projecten. Maar de bestuursleden in Nederland zijn niet stil gebleven!

Awatschool
De ontwikkelingen op de Awatschool zijn positief. Er komen steeds meer leerlingen bij en de
docenten zijn erg tevreden over het systeem. De leerlingen nemen twee keer in de week deel aan
verschillende activiteiten. Speelhal Star City in Sulamanya heeft de hal 1 dag in de week gratis
beschikbaar gesteld voor de leerlingen. De kinderen mogen daar vrij spelen en de vreugde is van de
gezichten af te lezen!
In 2014 is het plan opgezet om de Awatschool verder te helpen met de zelfredzaamheid van de
leerlingen. Op 3 maart hebben een aantal bestuursleden de Heliomare school in Alkmaar bezocht. Zij
hebben vooral gekeken naar de leerlijnen die op de school worden gehanteerd en naar de
mogelijkheden om die leerlijnen ook te gebruiken voor de Awatschool in Koerdistan. De
bestuursleden hebben veel informatie gekregen die ten goede komt aan de Awatschool. Het plan zal
in 2016 worden voortgezet.
Wilt u de ontwikkelingen van de leerlingen op de Awatschool volgen? Kijk dan op de facebookpagina:
https://www.facebook.com/AwatIMHCSuly/photos_stream)

Soz Fonds bestaat 10 jaar!
2015 was een bijzonder jaar voor Soz Fonds want, zij bestaat 10 jaar! Dit jubileum hebben wij gevierd
met een heerlijk Koerdisch diner bij Soza thuis. Het was een geweldig succes waarbij Soza in het
zonnetje werd gezet door de andere bestuursleden. Zij heeft namelijk veel werk verricht voor de
gehandicapte kinderen in Koerdistan. Ook de andere bestuursleden zetten zich voortdurend in om de
kwaliteit op de scholen te verbeteren. Dit heeft Soza ook benadrukt in haar toespraak op het feest.
Het was leuk om te zien dat bijna alle aanwezige gasten een bijzonder band hebben met de stichting.
Wij willen alle gasten nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid en interesse in Soz Fonds. Onder
het genot van het eten en de heerlijke jubileumtaarten werd er volop gekletst en gelachen. De sfeer
was top!
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Plannen 2016
In 2016 zal het Soz Fonds het project rond de Awatschool in Sulamanya voortzetten. Door de
ontwikkelingen in Koerdistan zijn helaas niet alle beoogde doelen dit jaar behaald. Wij gaan de
school nog steeds helpen met het opzetten van een programma voor zelfredzaamheid. Daarnaast zal
Soz Fonds het schoolvervoer, verwarming voor de klassen en lesmateriaal financieren.
Het transport naar de scholen voor de door IS gevluchte gehandicapte kinderen is door
omstandigheden in 2015 niet geregeld. In 2016 zal opnieuw worden gekeken naar de behoefte om
het transport te regelen.

HOE KUNT U ONS HELPEN?
Zoals uit deze nieuwsbrief blijkt hebben we dankzij uw bijdragen veel
kunnen doen. Voor onze verdere plannen hebben we ook weer uw
steun nodig. Naast bijdragen in geld kunnen we uw deskundigheid
goed gebruiken bij het uitwerken van deze plannen. U kunt daarbij
bijvoorbeeld denken aan kennis over speciaal onderwijs of
leermiddelen voor gehandicapte kinderen.
Als u ons financieel wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken
op onze rekening NL98INGB0004807904 ten name van Stichting Soz
Fonds in Amstelveen. Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting.
Voor nog meer informatie over onze stichting kunt u kijken op www.sozfonds.nl
Als u actief wilt helpen kunt u een e-mail sturen aan: info@sozfonds.nl

