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Wij presenteren hierbij het derde jaarverslag van Stichting Sarban de Toekomst. De Stichting Sarban de
Toekomst is opgericht op 17 december 2018 in Tilburg.

Het jaar 2021 was een ongekend jaar voor iedereen. Het houden van afstand van je dierbaren,
mondkapjes, afscheid nemen van je dierbaren, geen hand geven, thuis werken, minder onderwijs,
thuisonderwijs, online bijeenkomsten, gesloten winkels en horeca, druk op de zorg, eenzaamheid, veel
onzekerheid en weinig perspectief.

Onze doelgroep heeft veel meegemaakt, is gevlucht uit een onveilige situatie en heeft huis en haard
moeten achterlaten. Daarnaast heeft onze doelgroep vaak een enorme bagage. Zij moeten teruggezet
worden in hun kracht. In Nederland aangekomen hebben zij geprobeerd om onderdeel te worden van
de maatschappij, om de taal te leren en om te werken aan hun toekomst.

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat zij opnieuw in een onveilige situatie met veel onzekerheden en
angsten zijn terechtgekomen. Hun nieuwe veilige thuishaven is ineens niet meer zo veilig.

Doel Stichting Sarban de Toekomst

Stichting Sarban de Toekomst heeft als doel het bieden van kansen aan personen met een
vluchtachtergrond, zodat zij zelfredzaam worden. Dit onder andere door het bieden van
mogelijkheden tot het participeren respectievelijk zich ontwikkelen, hetzij als werknemer hetzij als
ondernemer. Daarbij staat het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke en theoretische
vaardigheden centraal.

Stichting Sarban de Toekomst tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Het opzetten van projecten en bedrijven waar vluchtelingen als werknemer en/of ondernemer
kunnen leren werken;

Het bieden van financiële en materiële ondersteuning aan ondernemers om voormeld doel te
bereiken;

Het, daar waar nodig, ter beschikking stellen van gelden aan vluchtelingen ten behoeve van de
financiering van binnen- en buitenschoolse activiteiten ("leergeld");
Het werven van fondsen en middelen die enkel en alleen ten bate mogen komen voor het
voormelde doel respectievelijk de voornoemde doelgroep;
Het, individueel en op maat, begeleiden van vluchtelingen om hun ontwikkeling zo veel
mogelijk te stimuleren alsmede, waar mogelijk, het begeleiden van vluchtelingen naar
passende arbeid;

Het samenwerken met daarvoor in aanmerking komende bedrijven en instellingen, waarbij
met name gedacht kan worden aan samenwerking met scholen om te bereiken dat door
voornoemde doelgroep een diploma behaald kan worden en zij betaalde arbeid verrichten.
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Activiteiten en projecten 2021

Silk Road Tilburg

Op 16 september 2020 openden wij met veel trots de deuren van Silk Road Tilburg. Helaas moesten

wij medio oktober 2020 de deuren weer sluiten en deze bleven gesloten tot juni 2021 als gevolg van

de lockdown.

In de periode dat we gesloten waren, konden deelnemers niet aan het werk. Wij hebben er echter

voor gezorgd dat, -indien nodig- zij elders konden werken. Daarnaast hebben wij regelmatig

contactmomenten ingepland.

In juni 2021 mochten we weer open. Onze deelnemers konden weer aan het werk en de samenleving

ging stukje voor stukje weer open. Totdat in december 2021 we weer helaas onze werkzaamheden

moesten staken door de lockdown.

1

Deelnemers

Om deelnemers te benaderen zijn onder andere contacten gelegd met de gemeente Tilburg, Contour

de Twern, casemanagers van jongeren, VluchtelingenWerk, het Jongerenpunt, SterkHuis en

verschillende horeca-werkgevers.

Zonder de maatregelen en lockdown zouden wij in twee jaar twintig personen met een

vluchtachtergrond voorzien hebben van een betaalde werkplek. In het jaar 2021 zijn wij ca 6

maanden open geweest met de nodige maatregelen (1,5 m, beperkte openingstijden etc.).
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Wij hebben tot december 2021 in totaal elf deelnemers laten instromen. In de lockdown tot juni2021 hebben onze deelnemers die in financiële moeilijkheden kwamen geprobeerd te laten
doorstromen naar bijvoorbeeld een supermarkt, in de logistiek o.i.d.

Medefinanciering

Vanuit BOF: Oranje Fonds, Stichting DOEN, Rabo Foundation, Provincie Noord Brabant en Gemeente
Tilburg.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners in dit project zijn restaurant Sarban Tilburg, Sarban Den Bosch, Sarban
Utrecht, Afghan Food Productions, Silk Road Food BV.

Silk Road Utrecht

Wij waren van plan om in 2019 de deuren van Silk Road Utrecht
te openen.

In de eerste instantie hadden we te maken met lekkages die
opgelost moesten worden. Vervolgens hebben we met zijn allen
de gevolgen van Covid-19 moeten ondervinden.

Bovenstaande heeft ervoor gezorgd dat wij pas in juni 2021 de
deuren van Silk Road Utrecht konden openen. Helaas werden
eind november 2021 de maatregelen weer aangescherpt zodat de
horeca om 17.00 uur de deuren moest sluiten. In december 2021
moesten we helemaal de deuren sluiten.

Deelnemers

Ondanks de situatie hebben wij in de periode van juni 2021 tot november 2021 acht personen voorzien
van een betaalde baan. We proberen naar iedere deelnemer apart te kijken en te onderzoeken wat
het beste is voor die persoon. Zo hebben we bij een van onze deelnemers bijvoorbeeld gemerkt dat ze
pas 3 jaar in Nederland was en heel veel ambitie had om te studeren. We hebben haar kunnen
motiveren om zich voornamelijk op haar studie te richten. Ze studeert op dit moment Marketing op

MBO niveau 4. De tweede deelnemer is een man die 5 maanden bij ons heeft gewerkt en in die
maanden enorme vooruitgang heeft geboekt. Voor hem leek het ons het meest passend om bij een

volledig Nederlands bedrijf te werken waar gestructureerd gewerkt wordt. Zodoende zijn we bij de

McDonalds uitgekomen. Met de resterende 6 deelnemers hebben we wekelijks contact onderhouden,

zodat we wisten hoe het met ze ging en zij niet in een sociaal isolement raakten.

Pagina 4 van 9 Jaarverslag 'Sarban de Toekomst '-2021



ar an
De Toekomst

Medefinanciering

Start Foundation, Gemeente Utrecht, Anton Jurgensfonds, Instituut Gak.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners in dit project zijn restaurant Sarban Tilburg, Sarban Den Bosch, Sarban

Utrecht, Afghan Food Productions, Silk Road Food BV.

More to Learn

Het sluiten van de horeca heeft ervoor gezorgd dat wij nog meer dan anders in alternatieven moesten

denken. Zo hebben we in november 2020 het project More to Learn op gepakt. Alle deelnemers van

Silk Road Tilburg, Silk Road Utrecht en het project Sarban de Toekomst van Stichting Samen Doen

hebben de mogelijkheid gekregen om zich aan te melden voor een-op-een begeleiding door een

Nederlandstalige collega/student. Wekelijks komen zij bij ons op kantoor of in een van de zaken voor

1,5 uur begeleiding in huiswerk, het leren voor inburgeringsexamen en de Nederlandse taal. Ca 15

deelnemers met een vluchtachtergrond hebben zich aangemeld. Zij worden door 12 Nederlandstalige

personen begeleidt. Dit project verrijkt niet alleen de personen met vluchtachtergrond, maar de

Nederlandstalige studenten leren heel veel van de personen met een vluchtachtergrond. Dit zorgt voor

meer sociale cohesie in onze samenlevering. De verschillende groepen krijgen meer begrip voor elkaar

en zo ontstaat er ook meer samenwerking en samenhang. Dit project is ook na november 2021
voortgezet. Eind september, tijdens het etentje van de Sarban Klas bij De Rooi Pannen zijn ook de
begeleiders uitgenodigd. Dit was erg mooi om mee te maken.

f21.'

Medefinanciering

VSBfonds, Stichting DOEN, Oranje Fonds en

Bergmansfonds.

.1
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Activiteiten managementteam

Sarban Tilburg, Sarban Den Bosch, Sarban Utrecht, Afghan Food Productions, Silk Road Food BV, Silk

Road Tilburg, Silk Road Utrecht.

De restaurants zijn in het jaar 2021 ca zes maanden open geweest met de toen geldende maatregelen

zoals bijvoorbeeld coronacheck app, 1,5 meter afstand, minder gasten, quarantaine etc. Het was geen

makkelijk jaar in vele opzichten. Het managementteam heeft niet stil gezeten. De volgende

initiatieven/activiteiten zijn gestart.

Afhaal/bezorgen Sarban Tilburg

Het managementteam van de zaken hebben zich gerealiseerd dat het niet makkelijk is, vooral omdat

de twee Silk Road Restaurants niet in aanmerking komen voor enige staatssteun. Zodoende hebben zij

de mogelijkheid van afhaal/bezorgen bij Sarban Tilburg aangeboden waarbij management aan het

werk was zodat de kosten laag gehouden werden. De opbrengsten werden centraal gereserveerd voor

het geval één van de zaken in moeilijkheden zou komen. Daarnaast werden alle zaken onder de loep

genomen en voorzien van bijvoorbeeld een nieuwe look.

Benefietavond

In augustus 2021 hebben we allemaal meegekregen dat de

situatie in Afghanistan onmenselijk werd.

managementteam voelde zich machteloos. Op afstand, zelf in
een veilige omgeving, kregen de horror verhalen van familie en
vrienden in Afghanistan mee. Dit heeft iedereen enorm geraakt
en ze hadden eerst tijd nodig om te realiseren wat er
allemaal gebeurde. Niet lang geleden zaten zij zelf in die oorlog.
Zodoende hebben zij een benefietavond georganiseerd in de vijf
zaken. De gasten konden op maandag 20 september 2021
reserveren voor een diner (normaal zijn de zaken op maandag
altijd gesloten). Aan het eind van hun diner hebben de gasten
het bedrag van de rekening overgemaakt naar Stichting
Vluchteling. Er is voor deze partij gekozen om uiterst
transparant te zijn naar de gasten toe.

i»DUlC
Sarban en Silk Road
restaurants organiseren
benefietavond

PARTNERBIJDRAGE 14/972021 -

'Als iedereen elkaar vasthoudt dan valt er niemand'.
Sarban Afghaans Restaurant en Silk Road
Restaurant organiseren een benefiet avond op
maandag 20 september 2021. Ze doneren alle omzet
van de benefietavond aan Stichting ten
behoeve van de Afthaanse vluchtelineen.

(https://www.duic.nl/partnerbiidragen/sarban-en-silk-road-restaurants-organiseren-benefietavond/)
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Sinterklaasmaal koken voor 300 dakloze Utrechters REGIO

Het greep het managementteam ook enorm aan dat er zoveel
Almelo Am•t.rd.m

mensen zijn die met pakjesavond geen warme maaltijd zouden
hebben in deze moeilijke, eenzame en koude tijden. Zo hebben
we alle Utrechters gevraagd of zij een kaartje met een

gedicht/wens wilden sturen, zodat we het kaartje en het diner

samen konden overhandigen.

(https://www.ad.nl/utrecht/restaurants-koken-sinterklaasmaal-

voor-300-dakloze-utrechters-als-asielzoekers-naar-nederland-

gekomerrab03eOd5/ )
Restaurants koken
Sinterklaasmaal voor 300
dakloze Utrechters: 'Als
asielzoekers naar Nederland
gekomen'

Work Hard, party harder

Hard werken wordt van groot belang geacht binnen de organisaties. Wat ook erg belangrijk is, is plezier

hebben en ontspannen. Samen genieten en elkaar vertrouwen. Zo heeft het managementteam ervoor

gezorgd dat iedereen die in Tilburg woonachtig is, met de bus mee kon naar Utrecht. Daar waren twee

boten gehuurd, waarop genoten is van een lekkere BBQ en vervolgd met een silent disco op de boot.

Als afsluiting is er geproost op Silk Road Utrecht.
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Vooruitblik 2022

De coronapandemie zorgde in het jaar 2021 voor veel onzekerheid en hebben we moeten afsluiten in

een lockdown. Echter is het jaar 2022 later wel goed begonnen. Wij hopen dat iedereen gezond blijft

en we weer richting normaal kunnen.

Een van de belangrijkste gevolgen van de crisis die ons het meest heeft geraakt, is dat het vertrouwen

in werken in de horeca flink is afgenomen, aangezien telkens de horeca weer als eerste dicht moest.

Dit zorgt voor onzekerheid in inkomen en toekomstperspectief. Daarnaast werken we al met een

doelgroep die graag de zekerheid opzoekt, omdat ze uit een onzekere en onveilige situatie zijn

gevlucht. Het wordt harder werken om het vertrouwen terug te winnen.

Wij hebben, naast de bestaande projecten, in de afgelopen periode het erg belangrijk gevonden om

vooral in contact te blijven en iemand het gevoel te geven dat zij niet alleen zijn. Zo bellen we

regelmatig, plannen we een afspraakje in, bezorgen we een dinertje etc.

Samenstelling Covernance en bestuur

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit:

Mw. Ella Buijze (psycholoog en directeur van Prins Heerlijk)

Dhr. Ton Gimbrère (horecaondernemer, coach, raadslid CDA in Gemeente Tilburg)

Mw. Lisette Aarts (register accountant)

Het bestuur bestond in 2021 uit:

Rabia Alizadah

Rahima Alizadah

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting (doelen stichting realiseren, projecten

opstarten en uitvoeren, verantwoording, etc.). Dit allemaal onder toezicht van de RvT waarbij de RvT

leden zich ontzettend hebben ingezet om belangen van de stichting zo goed mogelijk te behartigen en

de taakverdeling tussen RvT en bestuur duidelijk neer te zetten. In 2021 zijn er 3 vergaderingen
geweest.

Dit jaarverslag en de jaarrekening zijn goedgekeurd door de leden van RvT.
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Communicatie

De Stichting heeft:

een website www.stichtinqsarbandetoekomst.n/
een e-mail adres info@stichtinqsarbandetoekomst.n/
een Linkedln pagina www.linkedin.com/companv/stichtinq-sarban-de-toekomst
een Facebook pagina

https://www.facebook.com/profi/e.phD?id=100069638060284&locale=nl NL

€ 12.582 opgehaald
van totaal € 10.000 (125%)

(https://www.actievoorvluchtelingen.nllteam/sarban-afghaans-restaurant-en-silk-road-restaurant)

Tilburg, . . 2022

R. Stazzone — Alizadah

Pagina 9 van 9

Iza

Jaarverslag 'Sar ban de Toekomst' -- 2021


