Dar al Yasmin – beleidsplan
Inleiding
Eind 2016 is Dar al Yasmin opgericht als stichting die activiteiten wil ondernemen om de
verbinding tussen Arabische en Europese culturen te bevorderen en die eraan wil
bijdragen dat mensen met een Arabische achtergrond meer mogelijkheden krijgen om zich
te ontplooien.
Deze stichting komt voort uit een groep Syrische vluchtelingen en met name in het begin
zullen de speerpunten voor een deel bij vluchtelingen en bij Syrië liggen. De doelstellingen
zijn echter breder en hebben ook betrekking op bijvoorbeeld arbeidsmigranten en op
andere landen.
In de afgelopen maanden is Dar al Yasmin voorzichtig begonnen met het opstarten van
enkele activiteiten. Het gaat daarbij met name om Arabische lessen, maar ook zijn al
culturele verkenningen gedaan.Vanaf de zomer van 2017 zal Dar al Yasmin feitelijk pas
naar buiten treden met verschillende activiteiten. We willen dat direct doen met een breed
scala van activiteiten, die passen bij de verschillende doelstellingen van de stichting (zie
bijlage).
Activiteiten
Benefietactiviteiten voor Basmat Noor
Basmat Noor is een school in Syrië waar alle kinderen welkom zijn, onafhankelijk van hun
religieuze, politieke of etnische achtergrond. Het is een school die kinderen, juist in deze
tijd van oorlog, wil verder brengen met traditionele leervakken (taal en rekenen), maar er is
ook veel ruimte voor individuele expressie en persoonlijke begeleiding.
Deze school moest gedwongen verhuizen en moet nu een nieuwe start maken. Deze start
willen wij een financiële impuls geven met een bijzondere flyeractie tijdens de
Zomerfeesten in Nijmegen.
Vanaf september 2017 gaan we door met het ondersteunen van Basmat Noor. We willen
dan met name via Nijmeegse scholen benefietactiviteiten organiseren. We willen deze
scholen ondersteunen met informatie en met ideeën, voorbeelden en materialen om een
sponsoractie op touw te zetten.
Nadat we ervaring hebben opgedaan met Nijmeegse scholen zullen we enkele maanden
later een bredere actie promoten voor scholen buiten Nijmegen.
Arabische lessen
In de afgelopen maanden hebben we ervaring opgebouwd met het geven van gratis
lessen aan volwassenen met een niet-Arabische (veelal Nederlandse) achtergrond. En
met lessen aan kinderen met een Arabische achtergrond.
Vanaf september 2017 zullen we de lessen voor volwassenen gaan professionaliseren
door het aanbieden van cursussen van circa 10 wekelijkse lessen op verschillende
niveaus. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage, enerzijds om de kosten van de lessen te
kunnen dekken (en gedeeltelijk ook de kosten van de stichting) en anderzijds omdat de
ervaring leert dat gratis lessen teveel verloop in het aantal deelnemers teweegbracht. De
wekelijkse lessen voor kinderen blijven wel gratis.
Naast de cursus blijven we wekelijks meer informele bijeenkomsten organiseren. Deze zijn

gratis en zijn bedoeld om aanvullend aan de cursus te oefenen met conversatie en het
Arabisch te leren aan de hand van bijvoorbeeld liedteksten en taalspelletjes.
Let us start
Vanaf augustus 2017 organiseren we maandelijkse bijeenkomsten voor vrouwen. Deze
middagbijeenkomsten zijn met name op Syrische vrouwen gericht, maar alle vrouwen zijn
welkom. Het doel van die middag is om met elkaar te praten hoe je als nieuwkomers
gebruik kunt maken van de vrijheid die de Nederlandse samenleving biedt en tegelijkertijd
ook je kracht kunt inzetten met wat je vanuit je land van herkomst meebrengt.
Deze middagen zijn niet bedoeld om alleen met elkaar te praten, maar om elkaar te
ondersteunen. Het moeten ook aangename middagen voor vrouwen die tijd voor zichzelf
nemen en waar vrouwen graag naartoe gaan. Daarom is er ook ruimte voor dans, voor
lekkere hapjes en voor andere dingen die de bijeenkomsten feestelijk maken.
Gekoppeld aan deze bijeenkomsten voor vrouwen bieden we ook kinderopvang, of liever
activiteiten voor kinderen, aan.
Arabische literatuur-avonden
Een belangrijke doelstelling van Dar al Yasmin heeft betrekking op culturele uitwisseling.
Dat willen we onder andere doen door het organiseren van Arabische literatuur-avonden.
De Arabische literatuur is in Nederland vooral bekend door middel van de
Nobelprijswinnaar Nagieb Magfoez. Als het gaat om de verbinding tussen Arabische en
Nederlandse cultuur hebben natuurlijk ook de Nederlandse schrijvers Abdelkader Benali,
Hafid Bouazza en enkele anderen bekendheid.
Er is daarnaast nog een rijke wereld van Arabische literatuur en poëzie te ontdekken.
Daaraan willen we aandacht besteden tijdens de Arabische literatuur-avonden.
Workshop 'Kies je talent'
Deze eenmalige workshop is gericht op het bieden van handvatten om met je tatlenten
aan de slag te gaan. De workshop is bedoeld voor nieuwkomers en autochtone
Nederlanders. Juist door deelname van verschillende mensen willen we elkaar een spiegel
voorhouden en elkaar versterken.
* + * + *
De voorgaande activiteiten zullen op korte termijn van start gaan en zijn al voor het
belangrijkste deel voorbereid. Natuurlijk continueren we deze activiteiten in de komende
tijd, maar na september 2017 zullen we ook nieuwe activiteiten opstarten. Deze zijn nog
niet heel concreet, maar in elk geval kunnen de volgende activiteiten genoemd worden:
•

•

•

Een verdere uitrol van benefietactiviteiten. Er zijn ideeën om de school Basmat
Noor ook in andere steden op te richten. Daar willen wij als ondersteunende
organisatie bij betrokken blijven. Daarnaast hebben we contacten met andere
humanitaire initiatieven die we graag ondersteunen.
Het organiseren van tentoonstellingen met Syrische kunstenaars. We hebben een
Syrische kunstenaar op het oog en willen graag met zijn medewerking een duotentoonstelling opzetten met één of meer vergelijkbare Nederlandse kunstenaars.
We gaan de Arabische jongerencultuur verkennen met streetdance en Arabische
rap. Onder de vluchtelingen zijn veel jongeren en kinderen die we hiermee van
dienst willen zijn en die we bij onze organisatie willen betrekken. Het past goed bij
onze doelstellingen omdat het een mix is van Europees-Amerikaanse en Arabische
cultuur.

•

•

Lezingen over Arabische geschiedenis en filosofie. Eén van de kernactiviteiten van
Dar al Yasmin is het verspreiden van kennis over de Arabische cultuur. Die kennis is
op zichzelf waardevol, want de Arabische cultuur is rijk en schoon. Maar we willen
daarmee ook een kleine bijdrage leveren aan bewustwording van mensen van een
Arabische herkomst (empoweren) en mogelijke vooroordelen wegnemen bij andere
mensen.
Filmfestival voor Arabische films. Nijmegen heeft, dankzij filmcentrum Lux, al een
zekere bekendheid voor liefhebbers van wereldfilms en filmfestivals. We willen daar
graag onze bijdrage aan leveren en een kleinschalig festival met Arabische films
organiseren.

De meeste van deze activiteiten zullen pas in 2018 worden opgepakt. We streven ernaar
de activiteit met streetdance en Arabische rap eind 2017 te beginnen.
Communicatie
Vanaf de zomer van 2017 gaan we communiceren als Dar al Yasmin. Er is inmiddels een
website met activiteiten. Hierop is ook een start gemaakt met het bieden van inoformatie
over Arabische cultuur. Het is de bedoeling om dit onderdeel van de website uit te bouwen
(gaandeweg) tot een informatieve database.
Naast de website is onze facebookpagina een belangrijk medium. De facebookpagina is
vooral bedoeld om met korte berichtjes mensen te bereiken en door te verwijzen naar de
website.
Voor specifieke activiteiten zullen we ook andere kanalen aanspreken, zoals flyeren,
artikelen schrijven, interviews, aandacht vragen op andere facebookpagina's, en van
mond-tot-mond, plaatsen in agenda's van huis-aan-huisbladen e.d. Maar met name onze
website en facebookpagina moeten onze visitekaartjes zijn.
Netwerken
Nu Dar al Yasmin naar buiten is getreden met haar activiteiten willen we ook banden gaan
leggen met andere organisaties in en buiten Nijmegen. Met name organisaties die zich
bezig houden met vluchtelingen en met Arabische cultuur, maar we willen daarnaast ook
contacten leggen met organisaties op het gebied van:
• sociale ondersteunning, zoals sociale wijkteams, Huis van Compassie e.d.;
• hulp aan mensen in de Arabische wereld die dat nodig hebben, zoals Care for
Children, War Child, e.d. en op het gebied van funding, zoals Wilde Ganzen;
• andere allochtone zelforganisaties;
• verschillende culturele organisaties;
• verbeteren van overheidsbestuur en de 'civil society'.
Huisvesting
Voor veel van onze gratis activiteiten maken we graag gebruik van de gastvrijheid van
ontmoetingscentrum Gezellig in Nijmegen. Dit centrum is opgestart om vluchtelingen een
plek te bieden, om de contacten tussen vluchtelingen en andere Nijmegenaren te
bevorderen en voor het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen en anderen, die
enerzijds gericht zijn op gezelligheid en anderzijds op ontplooing en integratie.
Voor betaalde activiteiten zijn andere plekken in Nijmegen beschikbaar; in Gezellig worden
alleen gratis activiteiten georganiseerd. Sommige activiteiten zullen we op een andere
plaatsen organiseren, omdat die daarvoor beter geschikt zijn, zoals een tentoonstelling of
de workshops streetdance. En soms willen we om andere redenen een uitstapje maken,

zoals voor de Arabische literatuur-avonden, waarvoor we ook graag de samenwerking
opzoeken met het Nederlands Poëziecentrum dat in Nijmegen gevestigd is.
Kortom: we zullen onze activiteiten op verschillende plaatsen organiseren, maar daarbij de
bijzondere band met ontmoetingscentrum Gezellig, waar ozne eerste activiteiten van start
gingen, behouden (alleen al omdat de initiatiefnemers van Dar al Yasmin ook vrijwilliger
zijn bij Gezellig).
Betrokkenen en vrijwilligers
Aan onze activiteiten dragen verschillende vrijwilligers bij. We verkeren in de gelukkige
omstandigheid dat er veel vluchtelingen in Nijmegen verblijven die zeer gemotiveerd zijn
om een nieuwe start in hun leven te maken en die zich tevens zeer bij hun land van
herkomst betrokken voelen.
Deze mensen dragen graag bij aan de activiteiten van Dar al Yasmin en wij willen ze ook
ruimte bieden om zelf activiteiten op te starten. De Arabische streetdance komt uit een
dergelijk initiatief voort, evenals de workshop 'Kies je talent'; ongetwijfeld komen er nieuwe
ideeën die nog niet in dit beleidsplan zijn opgenomen.
We hebben er veel vertrouwen in dat – nu we naar buiten zijn getreden en meer
bekendheid krijgen – veel vrijwilligers hun bijdrage willen geven. Het versterken van de
organisatie om een verdere groei mogelijk te maken, is één van de speerpunten.
Financiën
Tot nu toe werken we met beperkte middelen. Voor een aantal van de komende activiteiten
zullen we projectsubsidies aanvragen en daarnaast vragen we een subsidie aan die
gericht is op het instandhouden en verder ontwikkelen van Dar al Yasmin.
Voor benefietactiviteiten ten behoeve van derden zullen we een beroep doen op
crowdfunding.
Op dit moment zijn we als organisatie nog voldoende flexibel om de uitgaven in het spoor
te laten lopen van de inkomsten. Dat wil zeggen: komt een subsidie er niet, dan zullen we
een activiteit meer low-profile organiseren.
Op dit moment starten we twee activiteiten die geld kosten en die we via een bijdrage van
deelnemers willen bekostigen, de Arabische taallessen en de workshop 'Kies je talent'. De
kosten daarvan zijn goed te overzien. Eventueel kunnen tekorten uit particuliere donaties
vereffend worden.
Tot slot
We willen met onze organisatie een aantal activiteiten aanbieden, maar ook
dienstverlenend zijn voor mensen die zelf ideeën hebben. We hopen dat we met het
aanbieden van activiteiten, ontmoetingen en trainingen kunnen bijdragen aan een
positieve golf die nieuwe initiatieven doet ontstaan. Dat is zeker een even belangrijk doel,
omdat we zijn gericht op 'empoweren' van mensen en we gelukkig zijn wanneer we
daaraan voor met name twee doelgroepen – nieuwkomers en arbeidsmigranten – een
kleine bijdrage kunnen geven.
Dar al Yasmin, juli 2017

Bijlage:
(overgenomen van de akte van oprichting van Dar al Yasmin)
Doelstellingen
Dar al Yasmin wil onze samenleving op lokaal en mondiaal niveau verrijken door het
bevorderen van kruisbestuivingen tussen de Arabische en Europese cultuur. Meer
concreet zijn onze doelstellingen:


bevorderen dat in de Nederlandse samenleving de kennis van en het gevoel voor
de Arabische cultuur en gedachtegoed toeneemt



bevorderen dat mensen met een Arabische herkomst hun wortels als kracht kunnen
inzetten om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse en Europese samenleving;
daarbij heeft de stichting oog voor de bijzondere problemen waar zij mee te maken
hebben, als (nakomelingen van) immigranten en regelmatig ook als vluchteling



bevorderen dat in het bijzonder in Nijmegen een betere verbinding tot stand komt
tussen Arabische en de westerse cultuur, waaraan mensen met Arabische wortels
een bijzondere bijdrage kunnen leveren



samenlevingen in de Arabische wereld ondersteunen met hulpacties en door
deelname aan hulpacties van anderen



eraan bijdragen dat de mogelijkheden voor individuele ontplooiing van mensen in
de Arabische wereld worden vergroot, met name door het bevorderen van goed
overheidsbestuur ('good governance')

In aansluiting op onze aandacht voor de Arabische cultuur kunnen ook andere culturen
van het Midden-Oosten aandacht vragen. Daarvoor gelden de bovenstaande
doelstellingen evenzeer.
Activiteiten
Dar al Yasmin wil deze doelstellingen bereiken met onder andere de volgende activiteiten:


het overdragen van kennis door het inrichten en bijhouden van een website, het
schrijven van artikelen, het verspreiden van een digitale nieuwsbrief, het organiseren
van lezingen, het opzetten van een tijdschrift en deelname aan forumdiscussies;



het organiseren van evenementen, benefietbijeenkomsten, tentoonstellingen en
(andere) culturele activiteiten;



het ondersteunen van mensen met Arabische wortels door hun bijdrage aan de
Nijmeegse, Nederlandse en Europese samenleving in beeld te brengen en hen
daarmee in positie te brengen;



het leveren van een bijdrage aan educatieve programma's die verband houden met de
doelstellingen van de stichting, evenals het adviseren in opvoedingsvraagstukken;



filantropische activiteiten gericht op het verwerven van geld en andere benodigdheden
ten behoeve van ondersteuningsprojecten in de Arabische wereld;



het onderhouden van contacten en het vormen van een (inter)nationaal netwerk met
organisaties die gericht zijn op vergelijkbare doelen.

