Wekelijkse huisbijeenkomsten
Al jaren zijn we bezig met onze wekelijkse huisbijeenkomsten op vrijdagen. Inmiddels
hebben we al 8 verschillende groepen die we in verschillende leeftijdscategorieën
kunnen indelen. Bij deze bijeenkomsten hebben we altijd een
gastspreker, meestal iemand van het bestuur, die over actuele
onderwerpen een toespraak houdt. Hij verlicht ze over deze
onderwerpen en adviseert ze het goede. Al jaren zijn we bezig met onze
wekelijkse huiselijke bijeenkomsten op vrijdagen. De nadruk wordt vooral
gelegd op een betere toekomst van de jongeren, onder meer het belang
van educatie en scholing en daarentegen de nadelen van criminaliteit en extremisme.
De groepen bestaan ieder uit 20 a 25 jongeren. Na de toespraken van
de gastsprekers wordt er nog
altijd thee of andere dranksoorten geschonken met wat koekjes en snacks.
Het doel waar we naar streven is de eenheid en saamhorigheid van
de jongeren die aanwezig zijn en dat de jongeren mede door de toespraken van
de sprekers een betere toekomstperspectief zullen krijgen. Het fijne is dat,
de jongeren die aanwezig zijn,
de toespraken ook vertellen aan hun omgeving, wat tot een nog grotere groep leidt in
de toekomst. Hiermee bereiken we vele jongeren uit de wijk en omgeving, wie we
nuttige en o zo belangrijke adviezen kunnen geven, met de hoop
dat deze adviezen natuurlijk ter harte worden genomen.
Islam color lezingen
Stichting Mimar Sinan organiseert op elke dag van de
week een lezing. Bij deze lezingen komen verschillende onderwerpen aan bod.
De onderwerpen zijn zeer variërend,
van gedragsregels tot het huwelijk. Bij ieder onderwerp is er een vaste spreker. Bij de
lezingen zijn er iedere keer 60 a 70 participanten. In tegenstelling tot de vrijdag
preken is de groep
kleiner. Hierdoor is het mogelijk dat er meer sprake is van interactie en
de onderwerpen worden hierdoor ook gedetailleerder behandeld. De aanwezigheid van
verschillende mensen uit verschillende culturen weerspiegelt de eensgezindheid
binnen de moslimgemeenschap, welke ook van groot belang is in deze periode van
kwaad en gebrekkige cohesie.
Maandelijkse workshop
Stichting Milli Gorus Mimar Sinan vindt het belangrijk dat jongeren zich ontwikkelen en
actief meedoen in de samenleving. Daarom organiseren wij elke maand een workshop
zodat we jongeren kunnen inspireren en hun wat bij kunnen brengen. In deze
workshops worden er maandelijks verschillende activiteiten georganiseerd. Deze
activiteiten zorgen er niet alleen voor dat jongeren zich op sociaal en cultuur gebied
goed ontwikkelen, maar ook bewust worden van wat er allemaal gebeurd in de
samenleving. Wij doen daarom ook erg ons best om zoveel mogelijk jongeren uit te
nodigen naar deze workshops. Om de maand worden er programma’s georganiseerd
zoals filmavonden, spelletjes en lezingen. Met een gemiddelde groep van 25 a 30
jongeren zorgen we elke keer weer voor een onvergetelijke, leerzame en inspirerende
workshop.

Islamitische jurisprudentie en geloofsleer lessen
Iedere dinsdag worden er islamitische jurisprudentie en geloofsleer lessen verzorgd
door onze imaams. Het beschikken over deze kennis is verplicht in de islam. Daarom
proberen wij als stichting dit ook bij te brengen aan onze leden, zodat zij in dit
opzicht niet minder zijn. Het is een systematisch werkende klas, welke ieder jaar een
niveau stijgt.
Sport en activiteiten

Voor de jongeren en de ouders (uit de omgeving en andere wijken) bieden wij
sportactiviteiten aan in de schilders wijk, om zo te zorgen voor een sociale cohesie en
persoonlijke ontwikkeling. Wij als jongeren vereniging vinden het belangrijk dat
jongeren socialer en bewuster worden, hun competenties ontwikkelen en uiteraard
kennis maken met jong en oud (bewoners) uit de buurt. Hierbij streven we ook dat
door middel van gesprekken (voor of na sportactiviteiten, in kleedkamer of tijdens
thee of koffie in de vereniging) met rolmodellen (HBO WO studenten en vrijwilligers)
de jongeren gemotiveerd raken, met (hulp) vragen terecht kunnen en hierbij ook gelijk
een netwerk creëren. Daarom organiseren wij verschillende sportactiviteiten om zo te
werken aan de samenwerking, toekomstperspectief, netwerk en een betere band
tussen de jonge en oude generatie. Daarbij zorgen we ook voor eensgezindheid en
bewonersparticipatie in de wijk. De deelnemers zijn (probleem) jongeren uit
verschillende wijken, studenten, vaders en vrijwilligers die zich actief inzetten voor de
buurt/maatschappij. Met het organiseren van sportactiviteiten onder de deelnemers
willen we samenwerking (teambuilding) bevorderen. Ook de individuen en de ouders
die deelnemen aan onze wekelijkse huiselijke bijeenkomsten en projecten/activiteiten
nemen deel aan de sportactiviteiten die worden georganiseerd. Deze activiteiten zijn:
– Zaalvoetbal (Transvaal en Houtzagerij)
– Volleybal (’t Palet)
– Veldvoetbal (Cruijffcourt)

