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Dit bericht is bestemd voor alle onze kennissen, familie, donateurs, fondsen, cursisten, clubs, particulieren, 

scholen, verenigingen, goede doelen en andere organisaties: Bedankt voor het vertrouwen en de ondersteuning. 

 

Bedankt! 

Alvorens verder te gaan, zou ik persoonlijk iedereen willen BEDANKEN voor 

jullie aanwezigheid, advies, participatie en alle andere kleine inspanningen. 

Ook DANKEN we iedereen die deel heeft genomen aan onze verschillende 

cursussen en activiteiten. We waarderen jullie ondersteuning, input, hulp, 

energie, tijd en aanwezigheid binnen onze stichting.

 
Foto impressie feminisme tentoonstelling in Delft maart 2019 

Taalondersteuning en Workshops 



Voorlichting bij buurthuis De Wending in Delft  
´´We gaan ervan uit dat elk persoon een talent heeft en dat het gebruik van je talent en de betekenis van iets 

doen voor een ander, de eerste stap is om echt iets met je leven te doen! ´´  
 

Afgelopen jaar van oktober 2018 tot juli 2019 voerden wij voor het eerst 

het project ‘taalondersteuning in Delft’ uit. De uitvoering van dit project ligt 

onder begeleiding van mw. Mamy Sawa (voorzitter en algemeen coördinator), 

mw. Sherida Biswana (docent en remedial teacher) en mw. Jolene Lemmers 

(docent maatschappelijk werker NT2). 

 
Het belang van dit project:  
Naast taalondersteuning wordt er aanvullende informatie verstrekt en voorlichting gegeven 
over relevante onderwerpen. Zo wordt de vrouw in haar kracht gezet en de positie van 
migranten(vrouwen) versterkt. Ook wordt er inspirerende voorlichting gegeven en verbinding 
gemaakt met andere bewoners. Daarnaast wordt er gewerkt aan het voorkomen van 
radicalisering, het creëren van kansen op de arbeidsmarkt en het daarbij opdoen van 
waardevolle ervaringen. Werkzoekende vrouwen met een uitkering (en/of zzp’ers zonder 
inkomen) kunnen bij ons komen voor sollicitatietrainingen, workshops, een beter CV of 
gedoe rondom kansen voor iedereen. Al deze dagen stonden vooral in het teken van 
vrolijkheid, inspiratie en hoop!  

Elke maandag van 13:00-15:00 uur en elke woensdag van 10:00-12:00 uur 

  

Impressie flyers taalles 

   



Lansingerland Huiskameractiviteit 

 
Lansingerland is één van de jongste gemeentes van Nederland. De gemeente 
telt op 1 januari 2019 61.617 inwoners, met een relatief grote groep jongeren 
met een leeftijd van 12 tot 25 jaar. Juist deze leeftijd is een bijzondere, en 
voor veel jeugdigen ook lastige, levensfase waarin zij wel wat extra aandacht 
en ondersteuning kunnen gebruiken. Jonge mensen zijn snel gefrustreerd en 
vervelen zich vaak, waardoor velen zich vaak alleen of onbegrepen voelen. 
Gelukkig gaat het met de meeste jongvolwassenen in onze gemeente 
‘gewoon’ goed.  

Stichting Misa zal naast de activiteiten waarmee zij ervaring heeft, nu in de 
vorm van een project, gericht en intensief aandacht besteden aan twee 
thema’s: informatieve- en gezelligheidsactiviteiten voor jongeren in 
Lansingerland . 

 

 



 

Activiteit Stichting Misa in Rotterdam 
Stichting Misa doet ook mee met “The International Decade for People of 

African Descent” de resolutie van 18 november 2014. 

 

Hierbij zullen we meerdere onderwerpen behandelen met als hoofdthema ‘Armoede’ en subthema 
‘Discriminatie en ongelijke behandeling’. Titel van dit project: Samen zijn we sterk. 

Op basis van deze resolutie zet de Nederlandse overheid in op drie pijlers: Erkenning, 

Rechtvaardigheid en Ontwikkeling.  

Rotterdam is met 14% van haar inwoners, na Amsterdam, de gemeente met de meeste inwoners die 

in armoede leven. In het armoedebeleid van Rotterdam wordt vermeld dat het risico op armoede het 

hoogst is bij vrouwen. Zo wordt bij de doelgroepen van het Rotterdams Armoedebeleid aangegeven 

dat 60% van de armen vrouw is. (4) (bron: Feitenkaart armoede en schulden in Rotterdam, 2016. 

IDEM Rotterdam). Allochtonen, met name vrouwen en kinderen van Afrikaanse en Caribische 

afkomst, zijn hierin oververtegenwoordigd. 

Stichting Misa houdt zich bezig met het organiseren van o.a. taallessen en 
voorlichtingsbijeenkomsten. Vanuit deze contacten is stichting Misa goed op de hoogte van de 
armoedeproblematiek binnen de verschillende bevolkingsgroepen.  

In het kader van “The International Decade for People of African Descent”, ziet stichting Misa de 
gelegenheid om dit projectvoorstel te presenteren en hiermee een positieve bijdrage te leveren.  

 



  

 

 

   



Afrika, Democratische Republiek Congo (DRC) 

 
Stichting Misa is een internationale organisatie die werkt met haar 

zusterorganisatie in Afrika. Ons streven is om een stabiele sociale onderneming te 

worden. Wij zoeken dus naar investeringen. Voor meer informatie hierover kunt u 

contact met ons opnemen.   
 

De betrokkenheid van diaspora vrouwen bij de mondiale crisis! 

 

Onze projecten in Afrika, DRC 

Onderwijs: Elke twee maanden wordt het onderwijs van 10 arme 

kinderen betaald tegen een bedrag van $350. 

Verder zijn we druk bezig met de bouw van ons tijdelijke opvanghuis en de voorbereiding van een 
drie dagen durende conferentie die in 2020 zal plaats vinden. Deze conferentie, genaamd ‘The Best 
Street Entrepreneur ideas in Kinshasa’ gaat over de reïntegratie van straatkinderen met hun 
moeder. Na de conferentie worden deze kinderen zes maanden lang getraind in samenwerking met 
bedrijven in DRC-Kinshasa zodat zij aan werk komen. 

Crowdfunding: familie en onderwijs support campagne (“straten 

baren niet”) 

Voordat je klaar bent met het lezen van deze brief, wil ik iedereen die heeft 

bijgedragen aan dit initiatief, nog op een andere manier BEDANKEN. 

In februari 2018 zijn wij een online project begonnen op ‘pifworld’, dat tot op heden nog 

steeds loopt. Wil je ook bijdragen? Klik op de link of kopieer de link hieronder en ga 

naar Donneer nu.nl  

https://www.pifworld.com/nl/projects/pahSx42W5YE/the-child-is-the-father-of-men/about  

Wij rekenen dan als volgt: Als 440 personen die deze brief lezen nou een bedrag van € 

25 doneren, kunnen we snel ons doel van een bedrag van €11.000 inzamelen. Ik moedig al 

mijn vrienden, kennissen, zussen en broers als christen en als familie aan, om bij te 

dragen. 

Beschrijving van uitgaven: De familie krijgt één maal per jaar een bedrag van 

€550. Dit is genoeg voor 1 jaar onderwijs en de eerste basisbehoeften van de heel 

familie. 

Voor meer informatie, neem gerust contact op met de stichting. De contactgegevens staan op de laatste pagina van dit 
nieuwsbericht. 



  



Vacatures binnen stichting Misa 

 
Stichting Misa is actief in Delft, Lansingerland en Rotterdam. In Lansingerland hebben we 
een huiskameractiviteit, in Delft een taalproject en in Rotterdam hebben we verschillende 
activiteiten. 
 
Interesse?  Reageer dan op deze vacature!  
Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met ons via info@viplansingerland.nl 
 
Uw vergoeding is afhankelijk van het project dat u zou hebben 

  

1. Fondsenwerver 
Werkzaamheden: Het schrijven van aanvragen 

2. Maak onze stichting zichtbaar 
Werkzaamheden: Als vrijwilliger wordt je onderdeel van ons team,  je  focus ligt op 
PR en communicatie. 

3. Activiteitenbegeleider 
Wij zoeken iemand die wil  bouwen aan het versterken van de organisatie en het 
team! 

4. Administratief medewerker 
Je bent het geheugen en het geweten van de organisatie.  

5. Taaldocent  
Wij zoeken gecertificeerde docenten Frans, Lingala en Nederlands met minimale 
ervaring NT2. Je zal ons team in Delft en Rotterdam versterken. 
Werkzaamheden: Taalles geven en opvolging van POP in de gaten houden, het 
schrijven van verslagen en rapporten en het bedenken en mede uitvoeren van 
verschillende activiteiten. 

   

mailto:info@viplansingerland.nl


Colofon 

Stichting Missionnaire du Salut (MISA) 
Tel: 0641641522 E-mail: info@missionaire-du-salut.org  
IBAN: NL66INGB0003446503 Website: www.missionaire-du-salut.org 
Of vind ons op Facebook, LinkendIn en Youtube door te zoeken naar ‘Stichting 
Missionnaire du Salut’  
Als er voor een project meer geld binnenkomt dan nodig, wordt wat overblijft, besteed aan 
een vergelijkbaar project. 

 

 

mailto:info@missionaire-du-salut.org
http://www.missionaire-du-salut.org/


 

 


