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Voorwoord 

 

Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag over 2019 aan van stichting Aangenaam Aleppo. In dit 

jaarverslag gaan wij in op de activiteiten van de stichting en het reilen en zeilen van de organisatie. Wij 

wensen u veel leesplezier met het lezen van dit jaarverslag. Maar omdat ons motto is Proef en Ontmoet 

Syrië, hopen dat wij dat u naar onze ontmoetingsplek komt op de Lange Hezelstraat 85 om Aangenaam 

kennis te maken met Aleppo.  

Activiteiten van Stichting Aangenaam Aleppo in 2018 

 

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor onze jonge stichting. Hoogtepunt was de start van een 

ontmoetingsplek/ winkel medio december. Op 1 november kregen wij de sleutel van het nieuwe winkelpand 

aan de Lange Hezelstraat 85 overhandigd en is er 1,5 maand door onze vrijwilligers druk geklust aan de 

winkel. De winkel is een belangrijke ontmoetingsplek vanwaar we de activiteiten van de stichting kunnen 

vormgeven. Stichting Aangenaam Aleppo kende in de 2019 verder de volgende activiteiten.  

 

 

Markt in Voerendaal 

Vanuit de stichting hebben wij op een markt in Voerendaal gestaan met een eigen kraampje bij Kasteel 

Cortenbach.  Hierbij konden de mensen in Voerendaal in gesprek met de mensen van Stichting Aangenaam 

Aleppo en proeven van de producten zoals kardemom koffie en bloementhee. Dit biedt mensen de kans om 

het culturele erfgoed van Aleppo en Syriërs te leren kennen en om te komen tot uitwisseling tussen de 

Nederlandse en de Syrische cultuur. Dit paste goed bij de opzet van de markt waarbij mensen hun 

zelfgemaakte creatieve en ambachtelijke producten lieten zien en proeven. 
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10-jarig bestaan Ieder z’n vak 

 

Ieder z’n vak is een Nijmeegse winkel waar ondernemers een vak kunnen huren om hun zelfgemaakte of 

anderszins verworven (tweedehands) spullen ter verkoop kunnen aanbieden. Dit geeft ondernemers die 

anders alleen via een webshop kunnen verkopen de kans om hun waar fysiek in een winkel uit te stallen. De 

winkel is dan ook een smeltkroes van culturen en een ontmoetingsplek voor mensen met creatieve arbeid. 

Ter ere van het 10-jarig bestaan heeft Aangenaam Aleppo feestelijke hapjes verzorgd. Op deze manier 

konden de eigenaren ook hun vele vrijwilligers die de winkel draaiende houden in het zonnetje zetten. 

 

 

Kerstmaaltijd 

De Aangenaam Aleppo kerstmaaltijd is al een echte traditie aan het worden. Mensen kunnen intekenen op 

deze maaltijd en tegen deze onkostenvergoeding gezamenlijk eten. Van de opbrengt verzorgt Aangenaam 

Aleppo een feestelijke Syrische kerstmaaltijd. Tijdens de bijeenkomst zijn zowel Nederlandse, Syrische als 

Ghanese families aanwezig. Alleen de gezinnen die het kunnen dragen, betalen een bijdrage aan de 

activiteit.  
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Oprichting Winkel aan de Lange Hezelstraat 85 

Het jaar 2019 was een speciaal jaar voor de stichting. Dit had te maken met de stap om een winkelpand te 

gaan huren aan de Lange Hezelstraat 85. Het doel van de winkel is om Syrische statushouders ervaring op 

te laten doen met ondernemersvaardigheden en daarnaast te oefenen in de Nederlandse taal.  

Daarbij worden de ervaringen van het thuisland benut. De winkel wordt gerund door Majd die koffiemaker 

is geweest in Aleppo en daar in het centrum een koffiewinkel heeft gehad.  

Door in de winkel te staan leert Majd beter Nederlands, doet hij ervaring op met financiële administratie.  

 

 

De winkel is een winkel met koffie, bloementhee, olijfolie en baklava en Syrisch IJs. De producten in de 

winkel proberen wij zoveel mogelijk bij Syrische statushouders te betrekken. Zo krijgen we het ijs en de 

Baklava van een Syrische IJsmaker, die in Syrië ijs maakte en die zijn vak in Nederland weer heeft opgepakt. 

Daarnaast is de winkel een ontmoetingsplek om te komen tot culturele uitwisseling tussen Syriërs en 

Nederlanders. En een plek van waaruit we de activiteiten van de stichting kunnen vormgeven. 

 

 

Start project happietaria 
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Happietaria is een landelijk project waarbij lokale studenten een pop-up restaurant inrichten om geld te 

verdienen voor een goed doel. Dit jaar was het goede doel de boeren in Syrië middelen verschaffen om de 

landbouw weer op gang te brengen. Het project zou plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020. Maar de 

voorbereidingen en ons contact met de organisatie vond plaats in het laatste kwartaal van 2019. Zij 

zochten contact met ons omdat hun initiatief goed aansluit bij de doelen van onze stichting. Daarnaast 

zochten zij Syrische producten om hun maaltijd mee te bereiden. Hierin konden wij hen goed van tips 

voorzien. Ook hebben wij ons netwerk gebruikt om het pop-up restaurant onder de aandacht te brengen. 

Zie ook https://happietarianijmegen.nl 

 

Koken Groep 8 

In de zomer van 2019 heeft Aangenaam Aleppo gekookt voor de kinderen van basisschool in de Wijk Hatert. 

Op deze manier ondersteunde Aangenaam Aleppo de leerkrachten van het kamp door de kinderen een 

voedzame maaltijd voor te zetten tijdens de kampeerdagen buiten.  

 

Vrijwilligers Stichting  

https://happietarianijmegen.nl/
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In 2019 is John Bardoel als vrijwilliger tot het bestuur toegetreden in de functie van algemeen bestuurslid. 

John is planoloog, heeft bestuurservaring vanuit de vereniging Rubel voor Ruimtelijke 

beleidswetenschappers en heeft veel ervaring in de consultancy en Retail.  

Steven van der Staaij heeft zijn aftreden als bestuurslid voor 2020 aangekondigd. Inmiddels hebben wij een 

goede vervanger voor hem gevonden in de persoon van Eric Nordbeck.  

Eric heeft al ervaring in andere besturen als penningmeester en heeft een financiële achtergrond. 

Onze vrijwilliger Liesbet Rabbinge heeft voor ons de vormgeving en inrichting van de winkel verzorgd. 

Daarmee krijgt de winkel een chique Syrische eigentijdse uitstraling. Wij zijn Liesbet heel dankbaar voor 

haar inzet hierbij. 

Daarnaast willen wij Majd, Nour, Subhi, Fatima, Haya en de vele andere vrijwilligers erg bedanken voor hun 

vrijwilligerswerk voor de stichting. 

 

Financiële terugblik 2019 

 

Het jaar 2019 was een speciaal jaar vanwege de kosten die zijn gemaakt voor het opstarten van de winkel. 

Hiervoor is een langlopende lening verstrekt van 20.000 euro. De belangrijkste inkomsten zijn door donaties 

en de eerste inkomsten vanuit de winkel verkregen.  

Vanuit de stichting hebben we het jaar kunnen afsluiten met een klein positief resultaat van 1261 euro.  
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Vooruitblik 2020 door bestuur  

 

Vanwege COVID 19 is het voor de stichting lastiger om groepsactiviteiten te organiseren. De 1,5 meter regel 

maakt het lastig om groepen mensen vanuit verschillende culturen, zoals de Syrische en Nederlandse bij 

elkaar te brengen. Vanuit het bestuur zullen we moeten nadenken hoe wij dit binnen de regels van de 1,5 

meter economie op een goede wijze kunnen vormgeven. Inmiddels hebben we in de winkel zelf maatregelen 

getroffen, zoals het aanbrengen van plexiglas en het uit elkaar zetten van de banken met 1,5 meter. Binnen 

de huidige opstelling is het toch eenvoudig om een praatje te maken met andere aanwezige gasten van de 

ontmoetingsplek. 

 


