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Voor u ligt de zesde nieuwsbrief
van Stichting Witboek. Via deze
weg houdt Witboek u op de
hoogte van de laatste
ontwikkelingen en de
ondernomen activiteiten.
In dit nummer worden de
belangrijkste activiteiten kort
beschreven die in de tweede helft
van 2013 zijn ondernomen en die
nog zullen volgen.

Start schooljaar 2013-2014
Met de start van het schooljaar in
september zijn er aanmeldingen geweest
voor de studentenhuizen van Stichting
Witboek. De stichting heeft eind 2013 in
totaal 10 studentenhuizen in beheer.
Witboek heeft na een selectie de huidige
en nieuwe studenten ingedeeld in de
diverse huizen.
Witboek wenst alle huidige en oude
studenten een succesvolle studie toe.
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Het verhaal van een rolmodel
Witboek heeft een derde bijeenkomst
georganiseerd in de serie bijeenkomsten
rolmodellen. Ouders waren samen met
hun kinderen als toehoorders aanwezig.
Onze gast was dit keer een architect.
Tijdens deze bijeenkomsten heeft het
rolmodel verteld over:
• zijn/haar ‘bewandelde wegen en de
problemen die hij/zij tegen is gekomen’
• zijn/haar beroep en de mogelijkheden
erin en nog veel meer.
Witboek stelt met deze activiteit ten doel
de deelnemers een beeld te helpen
vormen over een aantal beroepsvelden en
hen daarbij in staat te stellen hun kinderen
bij te staan in hun beroeps –en
opleidingskeuze.
Witboek is bezig met het werven van
nieuwe rolmodellen voor deze activiteit.
Wil je hieraan deelnemen, dan kunt u zich
aanmelden via e-mail:
info@stichtingwitboek.nl

Bestuurswijziging
Het bestuur is nog in overleg met
kandidaten over een nieuwe voorzitter.
Voorlopig is er geen wijziging. Dhr.
Koksal Gor blijft aan als voorzitter.
Nadere informatie hieromtrent kunt u in
een volgende nieuwsbrief of op onze
website lezen.

Statuutwijziging
Het bestuur is voornemens om de statuten
te wijzigen op korte termijn met als doel
een betere weerspiegeling van de huidige
activiteiten.
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Brandveiligheid studentenhuizen
Koop nieuwe gebouw
Met veel enthousiasme willen we als
bestuur van stichting Witboek met ons
achterban delen dat de koop van Sara
Burgerhartstraat 1-3 te Amsterdam is
afgerond.
Er is een succesvolle collecte campagne
geweest en daarna zijn de overige
voorwaarden gerealiseerd. Per oktober
2013 zijn we gevestigd op de Sara
Burgerhartstraat 1-3.
Stichting Witboek en Waterval zijn gestart
met de inrichting en renovatie van de
locatie. In deze periode hebben we ook de
steun van onze donateurs hard nodig.
Ontwikkelingen hieromtrent zullen de
komende dagen op onze site te lezen zijn.

Sporten
Witboek heeft met regelmaat
sportactiviteiten georganiseerd voor
jongeren en ouderen in Amsterdam. Door
de jongeren te stimuleren om samen bezig
te zijn wil de stichting hen ondersteunen in
het vergroten van hun sociale
vaardigheden en het opbouwen van een
vriendenkring.
In deze hoedanigheid heeft Witboek op
verschillende momenten een zaal
afgehuurd zodat studenten en vrijwilligers
aan sport kunnen doen. Elke week waren
er zo'n 20 deelnemers.

In het kader van brandveiligheidsnormen
van Gemeente Amsterdam heeft Stichting
Witboek overleg gehad met Gemeente
Amsterdam. Naar aanleiding hiervan is
besloten aanpassingen door te voeren bij
de studentenhuizen conform de
brandveiligheidsnormen die door de
ambtenaren zijn geadviseerd.
Witboek heeft de werkzaamheden
betreffende de installatie van de
brandveiligheidmiddelen zoals een
brandblusser, rookmelder en branddeken
afgerond.

Informatieavond Sara
Burgerharstraat 1-3
Stichting Witboek wil op korte termijn een
avond organiseren waarin u als
geïnteresseerde en/of donateur op de
website geïnformeerd wordt over de
toekomstige projecten en de huidige stand
van zaken.
Er zal tevens gelegenheid zijn voor
vragen. De wijkbewoners zullen ook een
uitnodiging ontvangen.

