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Korte introductie
Om de maatschappelijke par
ticipatie en arbeidsparticipatie
van laagopgeleide Haagse vro
uwen te vergroten is stichtin
g
Yasmin een participatiecentrum
voor vrouwen geworden. In
dit participatiecentrum kunnen
alle vrouwen stappen maken
richting opleiding, vrijwilligersw
erk en arbeidsmarkt om zo
economisch zelfstandig te wo
rden en te participeren in de
maatschappij.
Stichting Taal aan Zee zit ook
op de Brouwersgracht, een paa
r
deuren verder dan Yasmin. We
kelijks krijgen geïsoleerde anderstalige vrouwen, asielzoe
kers en vluchtelingen Nederla
ndse
les van vrijwilligers: thuis, in
de wijk of centraal op de Bro
uwersgracht 50. Zo kunnen zij hun
zelfredzaamheid versterken en
wordt de drempel om mee te
doen in de samenleving lager.
Veel vrouwen zijn al op eigen
kracht of met hulp van Yasmin
of
een andere organisatie bezig
met hun eigen traject en par
tici
peren voluit in de maatschappi
j. Die vrouwen zijn een voorbe
eld
voor vrouwen die hier nog me
e gaan starten.
Als stimulans voor die vrouw
en, die een voorbeeld zijn voo
r andere vrouwen, loven wij jaarlijk
s de Yasmin/Taal aan Zee Aan
moedigingsprijs uit aan een vro
uw.
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Wat is de prijs?
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Voor wie?
Ben jij of ken jij een vrouw die
in de praktijk heeft gebracht
waar
stichting Yasmin voor staat?
Ben jij of ken jij een vrouw die
vanuit eigen kracht kansen
heeft gegrepen met behulp van
een opleiding of cursus, vrijwilligerswerk of een nieuwe
baan?
Ben jij of ken jij een vrouw die
ambassadeur voor Taal aan
Aanmelden en meer informatie
Zee wil zijn en andere vrouw
en over Taal aan Zee kan ver
tel- Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website en
len, vanuit eigen ervaring als
deelneemster /cursist?
verkrijgbaar bij Stichting Yasmin of Taal aan Zee De sluitingsdatum is 24
Een vrouw die zich aantoonba
ar heeft ingezet voor haar om oktober 2014 en de feestelijke uitreiking op13 november 2014 bij de
geving?
conferentie “Haagse kracht is vrouwen kracht” theater Concordia.
Een vrouw die een rolmodel
is voor anderen in haar omgeVoor meer informatie over Yasmin zie www.stichtingyasmin.nl, of
ving.
Taal aan Zee www.taalaanzee.nl
Een vrouw die met de Yasmin
of Taal aan Zee Aanmoedigingsprijs precies dat duwtje
in de rug krijgt dat ze nodig
Stichting Yasmin
Taal aan Zee
heeft om de volgende stap in
haar leven te zetten?
Brouwersgracht 2a
Brouwersgracht 50
2512
ER
Den
Haag
2512 ER Den Haag
Meld je aan of draag haar voo
r!
Tel: 070-363 15 38
070-3456005

