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Nisa for Nisa Hakkında
Kim için?
Nisa for Nisa'da ortam sıcak ve rahat. Merkezi yerde kadınların birbirleriyle, gönüllülerle
stajyerlerle ya da idari personelle konuşabileceği salon bulunmaktadır. Aynı zamanda
görüşmelerini sakin bir ortamda yapabileceğiniz ayrı odalar da mevcuttur. Çay ve kahve her
zaman hazır bulunmaktadır.
Nisa for Nisa, daha çok Yeni-Batı Amsterdamlı Faslı ve Türk kadınlar tarafından ziyaret
edilmektedir. Aynı zamanda diğer kadınlarımıza da kapılarımız açıktır. Buraya gelen
kadınlarımızın çoğu hayatlarını bir adım öteye taşıyıp, durumlarını düzeltme gayreti içerisine
girenlerden oluşmaktadır. Kadınlar kurslara, bilgilendirme toplantılarına veya turlara
katılmaktadırlar.
Kadınlarımızın daha güçlü olmaları için tasarlanmış her seviyeye uygun kurslarımız
bulunmaktadır.
* Nisa for Nisa: İnsan insan içindir.

Prensip olarak Nisa for Nisa'da Hollandaca konuşulmaktadır. Bunu, kadınlarımızın
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gelişimi için önemli bulmaktayız. Hollandacayı hiç konuşamayan kadınlarımıza ayrıcalık
tanınmaktadır. Burada bu kadınları bir dil kursuna yazılmaları için teşvik etmekteyiz.
Birçok kadın Nisa for Nisa'da gönüllü şekilde etkinliklerde rehberlik etmekte, konuk
ağırlayarak, yemek hizmetleri vererek, çocuk bakıcılığı yaparak ya da başka görevlere iştirak
ederek aktif görev almaktadır. Aynı zamanda kendilerine bir yol çizip başka kuruluşlarda da
görev almaktadırlar. Bu etkinliklerde özgüvenlerini artırarak öğrenim görmek için başvurularda
bulunmakta veya aktif bir şekilde iş arayıp kendileri yeni bir iş bulmaktadırlar.
Nisa for Nisa yardıma ihtiyacı olan kadınları hiçbir zaman açıkta bırakmamaktadır. Öneri
ve yardım çağrılarında anında müdahale söz konusudur.
Nisa for Nisa bununla ilgili 2 projeyi faaliyete geçirmiştir. Tussen-Door, dinleyerek ya
da cesaretlendirici konuşmalar yaparak çözülebilecek basit problemlerin çözümüne yönelik bir
projedir. Tussen-In ise daha çok bir uzman tarafından müdahale edilmesi gereken sorunlar için
tasarlanmıştır. Bundan dolayı Nisa for Nisa yardım kuruluşlarıyla, avukatlarla ve yetkililerle
geniş ve hızlı çalışma ağına sahiptir.

Kayıt ve Katılımcı Kartı
Kurslara ve diğer birçok etkinliğe katılabilmek için Nisa for Nisa'da kayıt yaptırmak
önemlidir. Kayıt yapmanın maliyeti €20,00. Bu ücret karşılığında katılımcı kartı verilmektedir.
Katılımcı olarak kayıtlı kalmak istemeyenler katılımcı kartını iade edip €10,00 geri
alabilmektedirler.
Nisa for Nisa'da kayıtlar danışmada yapılmaktadır.
Diğer kuruluşların bazı etkinliklerinde Nisa for Nisa katılımcı kartıyla indirimler
alınabilmektedir.
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Nisa for Nisa'nın Oluşumu, Gücü ve Misyonu
Nisa for Nisa vakfı 2001 yılında Amsterdam'ın Slotervaart bölgesinden (şimdiki adı
Yeni-Batı Amsterdam) gelen Faslı - Bayan Fatima Sabbah tarafından kurulmuştur.
Fatima Sabbah kendi deneyimlerine dayanarak, Hollanda’da kalan göçmenlerin
Hollandacaya hâkim olmamalarının veya kendi işlerinin nasıl yürüdüğüne ilişkin yeterli bilgiye
sahip olmamalarının bu kişilere engel teşkil ettiğini biliyor.
Fatima Sabbah'a göre bir kadın ailenin direğidir. Kadın kendini iyi hissetmez ise, aile
fertleri de kendini iyi hissetmeyecektir. Sonuçta her türlü olumlu veya olumsuz durumlardan aile
de etkilenmektedir. Fatima Sabbah göçmen kadınlar arasında bunun genel bir sorun olduğunu
gözlemlemiştir.
Göçmen kadınların haklarına sahip çıkmalarını sağlayıp, var olan kuruluşlara erişimleri
artırarak, göçmen kadınların olanaklarını iyileştirebilmeleri için elinden geleni yapmayı
hedefleyen Fatima Sabbah, Nisa for Nisa Vakfını kurmuştur.

Nisa for Nisa'nın Gücü
Nisa for Nisa tamamen bağımsız bir organizasyon olarak kurulmuştur. Aynı zamanda
çalışanlarının önemli bir bölümü hedef grup olan göçmen kadınlar tarafından oluşmaktadır.
Nisa for Nisa bağımsız Organizasyon’unun ayırıcı özellikleri şunlardır:
 Göçmenlerin Nisa for Nisa ya duyduğu büyük güven
 Kolay erişebilirlik, katılımcılara sunulan güvenli ve samimi ortam
 Gönüllü çalışanlara deneyim imkânı
 Sorunların tanımlanması
 İhtiyaca uygun aktivitelerin sunumu
 Deneyimlerin derlenmesi
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 Çözüme yönelik yaklaşım
 Harekete geçme hızı
 Mevcut kuruluşlara köprü görevi üstlenmesi
Nisa for Nisa yıllar içinde kendini geliştirmiştir ve göçmen kadınlara yönelik kendine
has yaklaşımıyla Amsterdam şehrinin yeni-batı bölümünün de ötesinde bir kuruluş olmuştur.
Aynı zamanda Nisa for Nisa birçok resmi kuruluş, araştırma kurumları ve yetkililer için
vazgeçilmez bir temas noktası olduğunu kanıtlamıştır.
Nisa for Nisa özündeki göçmen kimliği ile bir başkasının bilemeyeceği kadar göçmen
kadınların/kızların ve ailelerinin ihtiyaçlarını, eksikliklerini ve sorunlarını bilmektedir. Nisa for
Nisa burada ihtiyaç duyulan aktiviteleri devreye sokmaktadır.
Nisa for Nisa geniş bir aktivite yelpazesine sahiptir. Buluşma, bilgi paylaşımı, kişinin
kendi gücüyle sorun çözme kursları, arabuluculuk ve kriz müdahalesi gibi etkinlikler
düzenlemektedir. Bu etkinliklerin amacı göçmen kadınların durumlarını güçlendirmek ve
‘konuşulmayanı konuşulur’ hale getirmektir.
Aynı zamanda Nisa for Nisa bölgedeki göçmen kadınların menfaatlerini korumada ve
ihtiyaçlarına dikkat çekmede önemli rol oynamaktadır. Kurum bundan dolayı bölgede kendine
sabit ve vazgeçilmez bir mevki edinmiştir.
Sunulan faaliyetler katılımcıların kendilerini daha ileri düzeyde geliştirmesini
hedeflemektedir. Ayrıca katılım aracılığıyla kader arkadaşlarının ağ bağlantılarının çoğalmasına
yardımcı olunuyor. Kendilerini daha ileri düzeyde geliştirerek, bundan dolayı hayatın ve
toplumun içinde daha güçlü bir duruş sergileyebilmektedirler.
Sonuçta mesele, göçmen kadınların yaşadıkları toplumda, sosyal hizmetlere ve toplum
etkinliklerine diğer herhangi bir Hollandalı vatandaşla aynı erişime hak kazanmalarıdır. Bu da
kişinin kendi hayatına önemli ölçüde şekil vermesi ve parçası olduğu ailenin iyi hissetmesi
açısından önemlidir.
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Nisa for Nisa’daki kişiler
Çalışanlar
Fatima Sabbah – Kurucu ve Başkan/Müdür
Miemoent El Fakih – Aktivite Koordinatörü
Naziha Sennoussi- Aktivite Görevlisi, Belli bir süre de Buurtzaak’ta görevli
Nadia Bennani- BigSis Kızlar Projesinde Proje Lideri
Gönüllüler
Yaklaşık olarak 30 gönüllünün yardımı olmasaydı Nisa for Nisa’nın işleri yürümezdi.
Gönüllülerin faal oldukları alanlar:
 Kurs verme
 Etkinliklere rehberlik etme
 Tussen-In aktivitesi için arabuluculuk yapma
 Sipariş üzerine yemek hizmetleri sunma
 Merkezi karşılamalarda hosteslik görevi üstlenme
 Etkinliklerde ev sahipliği yapma
 Ev idaresiyle ilgili sorumluluklar üstlenme
Siz de gönüllü olarak Nisa for Nisa’da görev almak istiyorsanız, bizimle iletişime geçip
Fatima Sabbah veya Miemoet El Fakih’le görüşebilirsiniz.

Stajyerler
Nisa for Nisa her yıl birkaç stajyere, uygulamalı olarak meslek öğrenmeleri için olanak
sunmaktadır. Stajlar hem Meslek Orta Okulu (MBO) hem de Meslek Yüksek Okulu (HBO)
seviyesinde yapılabilmektedir;
(Sekreterlik işi, etkinlik rehberliği ve danışmanlık). Nisa for Nisa MBO ve HBO için staj-
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veren olarak tanınmıştır. Staj yapacak birim için arayış içerisindeyseniz Miemoent El Fakih ile
irtibata geçebilirsiniz.

Yönetim Kurulu
Yönetim kadrosu Nisa for Nisayı yönetmektedir. Vakfın şartlarını koyup (mali, personel,
barınma) idareyi belirlemektedir. Yönetim 3 kişiden oluşmaktadır.
Ella Vogelaar- Yönetim Kurulu Başkanı
Renée de Zwart- Yazman
İneke Harder- Sayman
Nisa for Nisa’nın yönetiminde görev almak istiyorsanız Miemoet El Fakih’le irtibata
geçebilirsiniz.
Danışma Kurulu
Danışma Kurulunun üyeleri yönetime ve çalışanlara kendi profesyonel tecrübeleriyle
danışmanlık yapmaktadırlar.
Naima Azough- Gazeteci, Program yapımcısı
Arnold Diemer- Hukuk danışmanı
Janneke Tigchelaar- Bağış toplama danışmanı
Ingrid Viskel- Siyaset danışmanı

Mali Durum
Nisa for Nisa’nın çalışmaları Yeni-Batı Amsterdam bölgesinin maddi desteğiyle, fonlar
ve özel kişilerden gelen bağışlarla yürütülmektedir. Onların katkısı olmadan Nisa for Nisa
çalışmalarını yürütmekte zorlanabilirdi.
Nisa for Nisa Vakfı, 2013 yılında maddi desteğini şu Kamu ve Özel sektördeki firma ve
fonlardan karşılamıştır:
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eni-Batı Amsterdam Bölgesi
uruncu Fon (HOF)
VSB Fonu
Skan Fonu
akıf RC Maagdenhuis
Rabobank Amsterdam
adın Hakları Başvuru Merkezi/Amsterdam
vrupa Komisyonu/ErasmusPlus
zel bağışlar
Nisa for Nisa’nın çalışmalarını desteklemeniz mümkündür. Bu durumda Miemoet El
Fakih veya vakfın yönetim kuruluyla irtibata geçebilirsiniz.
Kamu Yararına Yönelik Kurum (ANBİ)
‘Kamu Yararına Yönelik Kurum’ olarak Nisa for Nisa böylece Vergi İdaresi tarafından
ANBİ-Kurumu olarak kabul edilmiştir.
Nisa for Nisa Vakfı
Vergi no: 811993668L01
Yönetim Kadrosu
Ella Vogelaar, Yönetim Kurulu Başkanı
Renée de Zwart, Yazman
Ineke Harder, Sayman
Ücret politikası: Yönetim kurulu üyeleri hizmetlerine karşılık ücret almamaktadırlar.
İçerik ve Mali Rapor: Yıllık Faaliyet Raporuna Bakınız.

