1e nieuwsbrief van Stichting Soz Fonds
Op 18 november heeft het Soz Fonds een feest georganiseerd in zaal De Laagte in
Amstelveen. Het succes ervan overtrof al onze verwachtingen. De sfeer tijdens de druk
bezochte bijeenkomst was bijzonder goed en de opbrengst vanwege entreegelden, verkoop
van eten en drinken en spontane giften in onze collectebus was hoger dan verwacht. Hierdoor
kunnen we ons eerste project, het Samal project, uitvoeren. In onze volgende nieuwsbrief zal
zeker de voortgang van dit project worden beschreven.
Uiteraard zal ook op onze website actuele informatie over het Samal project te vinden zijn.
Kijk daarvoor op www.sozfonds.nl.
Het bestuur van het Soz Fonds is blij dat er zoveel belangstelling is voor onze stichting en
dankbaar voor de steun die we krijgen. Iedereen die ons heeft gesteund danken we heel erg
hartelijk. Het moge duidelijk zijn dat we zonder die steun onze projecten niet kunnen
uitvoeren.

Woord van de voorzitter Soza Gaffaf
Allereerst wil ik graag alle mensen, die een bijdrage geleverd hebben aan het succes van ons
feest van harte bedanken. Die bijdragen waren van verschillende aard: mensen hebben
meegedacht, meegeholpen bij de voorbereiding, op de avond zelf meegewerkt, heerlijk eten
gemaakt, door dans en muziek een fijne sfeer gecreëerd of door toespraken informatie
gegeven.
Hier wil ik ook graag mijn eigen ervaring vertellen. Ik geloof dat het delen van je gevoel en
gedachten met anderen als een spiegel werkt, met andere woorden dat positief bezig zijn
meestal positieve reacties oproept. Bij het organiseren van ons feest werd dat duidelijk
bevestigd. De manier waarop we hebben
samengewerkt was geweldig. Niet alleen tussen de
bestuursleden was dat bijzonder, ook met alle
anderen mensen die meegewerkt hebben was dat
zo. We denken bijvoorbeeld aan het voorbereiden
van de maaltijd (vrijwillig en op eigen kosten), de
geweldige muziek in het begin (piano, fluit en
cello), de kinderen die viool speelden en de
prachtige Koerdische muziek en zang.
De hele avond waarop zoveel mensen
samenwerkten weerspiegelde de harmonie tussen
alle aanwezige mensen met verschillende culturele
achtergronden.
Symbool hiervoor was de dans, hand in hand en schouder aan schouder.
Niet alleen is het een geslaagd feest geworden. Dankzij ieders bijdrage is ook het doel van
deze avond - geld inzamelen voor het Samal project - geslaagd. Speciaal hiervoor ook mijn
heel grote dank.

Het bestuur van Stichting Soz Fonds wil jullie allemaal bedanken!!!

Mensen die meewerkten aan het programma
Pianiste Erna Broers met fluitiste Esther Snijder en celliste Maartje Kruithof
Zij speelden enkele muziekstukken. Dit was een bijzonder mooie bijdrage aan de opening van
het feest. Zij kleedden zich in de kleuren van de Koerdische vlag (rood/wit/groen) en hadden
gele kaarsen als symbool van de zon in die vlag. Dit initiatief werd zeer gewaardeerd. Namens
het bestuur, aanwezigen en de Koerdische kinderen willen wij hen hier nogmaals danken.

Het programma werd vervolgd door Celeste en Romina Engel, die prachtig viool speelden.
Zij wilden op die manier hun steun aan de Koerdische kinderen uiten. We zijn blij dat ook
kinderen zo meedenken. Namens het bestuur en alle aanwezigen ook voor hen veel dank.

Koerdische muziek werd verzorgd door zangeres Midia en muzikant Bafl, die
onvermoeibaar, enthousiast en prachtig speelden. Er werd geluisterd en gedanst, een fijne
bijdrage aan het feest. Zij werkten op vrijwillige basis mee! Onze waardering en dank
hiervoor is heel groot. Zij waren zo enthousiast over het feest en het doel ervan dat zij ook in
de toekomst met ons willen samenwerken. We willen daarom graag voorstellen om hen als
‘ambassadeurs’ van het Soz Fonds te benoemen.

Dahlia Seddik, advocate, reageerde enthousiast toen haar werd gevraagd om op deze avond
over de geschiedenis van Koerdistan te vertellen. Ondanks haar drukke dagelijkse leven heeft
zij kans gezien een zeer helder verhaal voor te bereiden. Dat vormde, bijna op het einde van
het feest, voor een speciale ervaring. Op een bijzondere manier wist zij het verband te leggen
tussen de geschiedenis van Koerdistan en de motivatie achter het Soz Fonds. Namens het
bestuur en alle aanwezigen heel erg bedankt.

Medewerkers en andere vrijwilligers
Naast het bestuur hebben heel veel mensen een bijdrage geleverd aan het succes van de
avond. Gezins- en familieleden van het bestuur hebben veel werk op zich genomen. Speciaal
noemen we hier de echtgenoot en kinderen van voorzitter Soza Gaffaf, haar zuster Sara met
haar man Diar Fahry en Soza’s neef Saman Gaffaf. Verder Saskia Leurdijk en Mando
Mulambwa. Zonder hen was dat feest niet zo fantastisch verlopen. Bedankt allemaal!!!

Speciale gasten
Namens het bestuur en de kinderen van Koerdistan willen wij de Iraakse ambassadeur
Simand Banaa speciaal bedanken voor zijn steun aan het Soz Fonds en zijn aanwezigheid op
het feest.

De Iraakse ambassadeur met het bestuur

Drs. Maya Jeffkins, psycholoog, die een grote donatie deed en op ons feest kwam. Meer
informatie over haar kijk op www.praktischepsychologi.nl
Collega’s en directeur van het CBF, waar voorzitter Soza en bestuurslid Goosje werken,
steunden bij het opzetten van het Soz Fonds en kwamen enthousiast naar het feest.
Dick Leurdijk, VN-deskundige, is als onderzoeker, docent, adviseur en politiek commentator
verbonden aan het Instituut ‘Clingendael’.

Er waren tussen de gasten drie beroemde Koerdische kunstenaars:
Omar Rasul
Expositie Omar Rasul: 1 december 2006 t/m 29 december 2006
www.bibliotheekmaassluis.nl
Payman Abdulkadir
Ze heeft ons een aantal van haar eigen ontworpen kaarten gegeven.
De opbrengst ervan gaat naar het Soz Fonds. Namens het bestuur en alle kinderen heel erg
bedankt.
Aras Hama
Voor meer informatie en kunstwerken kijk op http://www.kurdistany.net/aras1.htm .

Voor meer informatie over Stichting Soz Fonds en het Samal project en voor meer foto’s van
het feest kunt u kijken op www.sozfonds.nl .

Het bestuur van Stichting Soz Fonds,wensen jullie hele fijne kerstdagen en een gelukkig
en gezond 2007 toe.

