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VOORWOORD 

 

Wat een jaar! Waar het leven even anders liep dan gedacht, is onze Stichting Aangenaam Aleppo in 

een vlot tempo verder ontwikkeld.  

Wat komt er veel kijken bij het opbouwen en verder ontwikkelen van wat er nu staat! De droom die 

zo snel werkelijkheid is geworden om een “Aangenaam Aleppo winkel” te starten. Eerst was het 

alleen nog een idee, maar door een doortastende actie was er ineens een pand. En ja, dan kun je niet 

meer terug!  

Als voorzitter vind ik het mooi om te zien dat er zoveel mensen vanuit hun eigen achtergrond hebben 

bijgedragen aan de ontwikkeling van de winkel. Vanuit vele specialismen is er hulp gekomen van 

mensen die enthousiast zijn over het plan.  

En om op die manier een inkijkje te krijgen in het vakgebied van iemand anders vind ik bijzonder 

interessant en leuk! De aannemer bij de eerste verbouwing, de architect om een ontwerp te maken dat 

past bij het concept, de expert op het gebied van het ontwikkelen van het concept, de doorbijter die 

het taaie werk doet dat moet gebeuren om alle vergunningen en papierwerk rond te krijgen, de 

financiële man die de kas bewaakt en financiële doelstellingen maakt, de ontwikkelaars van het ICT 

deel zoals de webshop en de webwinkel, enz.  

En dan natuurlijk het vakgebied van de drijvende kracht Majd die als ondernemer / bedrijfsleider op 

geheel eigen wijze samen met zijn gezin de Nederlanders een Syrische beleving kan geven waardoor 

steeds meer mensen de winkel weten te vinden.  

Door doorzettingsvermogen en samenwerking is dit alles dit stand gekomen en….. 

Dit is pas het begin! Zeer veel dank aan iedereen die hier tot nu toe aan meegewerkt heeft! 
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ACTIVITEITEN VAN STICHTING AANGENAAM ALEPPO IN 20 20 

 

Het jaar 2020 was een gek jaar  voor onze Stichting. Nauwelijks was 

de winkel/ontmoetingsplek 2 maanden geopend of deze moest al 

weer sluiten vanwege COVID 19. Om de veiligheid van onze 

vrijwilligers te kunnen waarborgen zijn wij enige weken gesloten 

geweest. Daarna hebben wij, binnen de richtlijnen van de 

Rijksoverheid, onze activiteiten weer opgepakt. Al was het niet 

mogelijk mensen in onze winkel/ontmoetingsplek langere tijd te 

laten verblijven. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij onze activiteiten 

voor ontmoeting op een wat lager pitje hebben moeten zetten. We 

hebben het jaar echter wel benut om hiervoor de ideeën te 

ontwikkelen en onze digitale ontmoeting vorm te geven en onze 

deur open te houden voor belangstellenden, zoals u in dit 

jaarverslag kunt lezen 

 

 

PROJECT HAPPIETARIA 

Op 19 februari 2020 zijn wij betrokken geweest bij de opening van het project Happietaria. Bij dit 

project is door studenten gekookt voor het goede doel. Het goede doel in 2020 was om de boeren in 

Syrië middelen verschaffen om de landbouw weer op gang te brengen. Vanuit de stichting hebben wij 

een aantal spullen gedoneerd, Syrische producten geleverd en tips gegeven over de Syrische keuken. 

Ook hebben wij bekendheid gegeven aan het event. Helaas moest het project eerder stoppen vanwege 

COVID19, maar uiteindelijk is er een bezorgservice van gemaakt door de studenten. In totaal is er 

8.500 euro door de studenten opgehaald voor het goede doel. 

Zie ook www.happietaria.nl/happietaria-nijmegen 

 

 

AANPASSINGEN PAND STICHTING 
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Het pand waarin de winkel van de 

stichting is gevestigd is een 

monument. Het pand is gevestigd op 

de Lange Hezelstraat 85 en dit is de 

oudste winkelstraat van Nijmegen. 

Wij hebben ons ervoor ingespannen 

om het monument weer zoveel 

mogelijk in oorspronkelijke staat te 

herstellen. Hiervoor is de voorgevel 

geschilderd in de traditionele kleuren. 

En hebben wij de markies verwijderd 

die het winkelpand ontsierde.  

 

 

 

 

 

LAND VAN KALK, ZOMERFESTIVAL VOERENDAAL 2020  

In de zomer van 2020 stonden wij met een aantal vrijwilligers op het 

zomerfestival van Voerendaal, Land van Kalk. Op het terrein van 

kersenbedrijf Schaepkens vond er een zomerfestival plaats met muziek, 

ontmoeting en proeverij. Dit zomerfestival bood ons de kans om de 

stichting te presenteren en de mensen met ons kennis te laten maken.   
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VERBETERING VAN DE VORMGEVING WEBSITE  

Met ondersteuning van vormgever Joris Budel zijn we aan de slag gegaan met de verbetering van de 

website www.aangenaamaleppo.nl . We hebben de vormgeving van de website gewijzigd, waardoor 

deze een veel professionelere en toegankelijkere uitstraling heeft. En is er een webshop aan 

gekoppeld. Ook hebben we onze zichtbaarheid via Instagram en Facebook proberen te verbeteren. 

Daarnaast hebben we enige maanden meegedaan aan het initiatief van Mijnwinkel.nl dat erop was 

gericht om een lokale marktplaats ter ondersteuning van lokale ondernemers te bieden. Ook bood het 

mensen, vanwege de maatregelen rond COVID 19, de mogelijkheid hun boodschappen online te 

doen, waardoor ze niet het centrum in hoefden. Helaas is dit initiatief beëindigd.  

 

IDEE VOOR EEN ARABISCH/NEDERLANDS TAAL CAFÉ 

In September 2020 zijn wij benaderd door Marianne van “Taal van de Muzes”. Zij heeft het idee voor 

het opzetten van taalcursussen Arabisch en Nederlands voor kleine groepen (Nederlandse en 

Arabische mensen) en het opzetten van een taalcafé. Het gaat om het kennis maken met de mooie 

aspecten van de cultuur van het Midden Oosten en het leren van de Arabische taal op een 

laagdrempelige manier en in een informele setting. Het idee is dat dit in de ontmoetingsplek van ons 

pand zou kunnen plaatsvinden, omdat je hier de sfeer van het midden oosten al kunt proeven. 

Daarnaast kan de taal worden verbeterd middels informele gesprekjes tussen de deelnemers. Helaas 

hebben wij dit vanwege COVID 19 nog niet kunnen uitvoeren. Maar zodra de richtlijnen het toestaan 

willen wij dit weer oppakken.    

INTO NIJMEGEN 

In Oktober 2020 hebben wij ons gepresenteerd via het platform IntoNijmegen van het Huis voor de 

Binnenstad. Hier kunnen verhalen, blogs, interviews en fotoverslagen worden gedeeld met andere 

Nijmegenaren en bezoekers, zie https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/verhaal/majd-

alshawi-aangenaam-aleppo  

PROJECT VERHALEN VAN NIJMEEGSE ONDERNEMINGEN  

Door de organisatie Wiltgroei is er een boekje ontwikkeld over Nijmeegse ondernemingen en 

organisaties en hun verhaal. Het verhaal van Aangenaam Aleppo is in 2020 in dit boekje 

opgeschreven. Hierin hebben wij de achtergrond van het initiatief van onze stichting beschreven en 

de doelen die wij nastreven.    

http://www.aangenaamaleppo.nl/
https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/verhaal/majd-alshawi-aangenaam-aleppo
https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/verhaal/majd-alshawi-aangenaam-aleppo
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AANGENAAM ALEPPO IN DE VOLKSKRANT  

Zonder het zelf te initiëren heeft onze winkel/ontmoetingsplek in 2020 ook het landelijke nieuws 

gehaald. In een column van Eva Hoeke wordt verwezen naar de lekkere koffie bij Aangenaam Aleppo. 
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HET NIMWEEGS KERSTPAKKET  

Wij hebben in 2020 ook meegedaan aan het Nimweegs kerstpakket. Met de lekkerste en mooiste 

producten uit de regio Nijmegen. Die samenkomen in een kerstpakket dat staat voor lokaal, sociaal en 

duurzaam. Zie www.nimweegskerstpakket.nl   

 

 

VRIJWILLIGERS STICHTING  

In 2020 is Eric Nordbeck formeel toegetreden tot het bestuur van Aangenaam Aleppo in de rol van 

Penningmeester. Hij volgt hiermee Steven van der Staaij op. Eric heeft binnen het bedrijfsleven veel 

ervaring met financiën en dit draagt bij aan de continuïteit van de stichting. Wij zijn voor de stichting 

nog op zoek naar een vrijwilliger die zich wil inzetten voor de (social) media. Voor het overige zijn de 

taken binnen de stichting goed belegd. 

Wij zijn in 2020 ook gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om studenten van het ROC en de 

Hogeschool Arnhem Nijmegen meer te betrekken bij onze stichting. Wij hopen in 2021 een project 

met studenten op te kunnen zetten.  

Een van onze vrijwilligers Majd Alshawi heeft in de loop van 2020, in overleg met het UWV, een 

betaalde functie gekregen, vanuit de stichting. Wij zijn erg verheugd dat wij hem deze mogelijkheid 

hebben kunnen bieden, zodat hij niet langer afhankelijk is van een uitkering van de overheid, maar 

financieel op eigen benen staat. Dit draagt bij aan het doel van onze stichting. 

 

FINANCIËLE TERUGBLIK 2020 

 

Na een aarzelend begin in 2020 is de omzet vanaf mei 2020 flink gestegen en handhaaft zich op een 

bevredigend niveau. Voor een aanzienlijk  deel is dit te danken aan de verkoop van baklava, maar 

voortdurend wordt er gekeken naar nieuwe producten die passen in het concept van de winkel en die 

een bijdrage kunnen leveren.    

Ondanks de Covid 19 crisis en bijbehorende beperkende maatregelen mogen we zeer tevreden zijn 

met het feit dat veel mensen de winkel ontdekt en bezocht hebben. Door de fijne sfeer in de winkel, 

persoonlijke aandacht en origineel concept heeft de winkel duidelijk een toegevoegde waarde gehad 

in 2020.  

http://www.nimweegskerstpakket.nl/
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Voor 2021 blijven we zoeken naar producten, activiteiten en evenementen en afzetkanalen waardoor 

de gedachte en producten van Aangenaam Aleppo verder uitgedragen worden.    

 

Het resultaat over 2020 bedraagt € 8.186 tegenover € 1.261 over 2019. Het netto omzet betrof in 2020 

€ 62.504. Het bruto omzetresultaat betrof in 2020 € 33.442. De overige kosten van de stichting waren 

€ 26.656. Dit leidt tot een toename in het resultaat van € 6.925.  Aan donaties hebben wij € 3.390 

ontvangen en hiervoor zijn wij de donateurs erg erkentelijk.   

Overzicht resultaat 2020: 

 

 

2020 

 

2019 

      

Omzet verkopen 62.504 

  

4.903 

 

Kostprijs van de omzet 29.062 

  

1.310 

 

Bruto-omzetresultaat 

 

33.442 

  

3.593 

overige bedrijfsopbrengsten 

     

Kosten 

     

Personeelskosten 5.443 

  

0 

 

Afschrijvingen 1.680 

  

51 

 

Overige bedrijfskosten 20.528 

  

4.655 

 

  

27.651 

  

4.706 

Bedrijfsresultaat 

 

5.791 

  

-1.113 

Financiële baten en lasten 

 

-995 

  

-83 
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Resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening 

 

4.796 

  

-1.196 

Donaties en giften 

 

3.390 

  

2.457 

      

Resultaat 

 

8.186 

  

1.261 
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VOORUITBLIK 2021 DOOR BESTUUR  

 

Vanwege COVID 19 hebben wij de collectieve activiteiten op een lager pitje moeten zetten. Zoals u 

kunt lezen heeft het denken en doen echter niet stil gestaan. Als de situatie het weer toelaat, willen 

wij ons weer gaan inzetten om ook de fysieke ontmoeting tussen Nederlanders en Syriërs mogelijk te 

maken. Wij zijn ondanks de tegenslag vanwege COVID 19 positief over de financiële situatie en de 

toekomst van onze stichting. 

 


