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We stapten op Rotterdammers af op straat vlakbij de redactie 
of in de buurt van waar wij wonen! We gingen naar buiten 
met de vragen: hoe kan ik goed een nieuw leven beginnen 
en wat zou u doen in een nieuw leven? We hoorden vaak 
dat dit goede, maar ook beste lastige vragen zijn en kregen 
interessante en nuttige antwoorden en hele goede tips.

Wij denken dagelijks na over wat een nieuw leven voor ons 
betekent en schreven hier ook columns over. Onze levens 
werden op zijn kop gezet en we verlieten ons land om ergens 
anders een nieuw en veilig bestaan op te bouwen. Nu leren 
we Nederlands, denken we na over een nieuwe opleiding of 
goed werk en willen we nieuwe dromen waarmaken. 

Een nieuwe studie 
Van een nieuw leven is voor vluchtelingen uit Oekraïne nog 
geen sprake, stelt Oksana Savchuk die wij bezochten en 
interviewden in het Oekraïens Huis in Rotterdam Zuid waar 
zij coördinator is. “Al onze levens staan sinds het begin van 
de oorlog in de pauzestand”, vertelt zij. Zelf is zij tijdelijk 
gestopt als architect om zich meer dan fulltime in te zetten 
voor haar landgenoten die het oorlogsgeweld ontvluchtten.

Een nieuw leven kan ook een kans zijn, bijvoorbeeld om 
iets nieuws te studeren. Daar kunnen Batoul en Saeed 
ons van alles over vertellen! Zij hebben ervoor gekozen 
om in Nederland aan een nieuwe studie te beginnen en 
nieuwsgierig als wij zijn nodigden wij hen uit op de redactie 
voor een interview omdat we zelf ook heel graag starten met 
een opleiding!

Walking & Talking 
Tijdens alle interviews hoorden we vaak dat het heel 
belangrijk is om in een nieuw leven de taal goed te leren 
en veel mensen te ontmoeten om de taal te oefenen en de 
nieuwe cultuur te leren kennen. Bij Walking & Talking kun je 

dit tegelijkertijd doen terwijl je ook nog eens de stad ontdekt 
tijdens gezellige wandelingen in de avond. Wij interviewden 
initiatiefnemers Masha en Annelies en gingen ook nog mee 
op pad!

Er zijn ook nieuwe Rotterdammers die in hun nieuwe 
levens ervoor kiezen om als ondernemer aan de slag te 
gaan. Fatima (Patisserie Tima en Freshka) en Sevde (Mosaic 
Art Studio) begonnen in Nederland allebei een eigen 
onderneming en deden mee aan het Ondernemerstraject 
van SamenDoorSamen! Wat zou hun succesformule zijn? 
vroegen wij ons af en gingen een kijkje nemen in hun atelier 
en bakkerij.

Wethouder op bezoek 
Ook waren wij van de partij op een congres waar 
nieuwe Rotterdammers een hoofdrol vervulden.  
Ervaringsdeskundige nieuwkomers en Stichting Mano 
organiseerden in juni namelijk het congres ‘Nieuwe 
Rotterdammers Denken Doen Beslissen Mee!’ over hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat nieuwe Rotterdammers sneller 
stappen kunnen zetten richting goed werk en toegang krijgen 
tot de benodigde (mentale) gezondheidszorg. Wij van de 
redactie vroegen bezoekers om hun eerste reactie aan het 
eind van de congresdag!

En net voor de deadline van deze krant kregen we nog een 
buitenkans! Wethouder Faouzi Achbar kwam op bezoek 
bij Stichting Mano! Achbar, verantwoordelijk voor Welzijn, 
Samenleven, Sport en Digitale Inclusie ging in gesprek met 
professionals en deelnemers van verschillende projecten 
van Stichting Mano en nam een kijkje bij de taalles van 
SamenStarten en daar stonden wij klaar met onze vragen! 
“Ik ben blij en trots omdat we in Rotterdam laten zien dat 
iedereen snel mee kan doen”, liet hij ons weten en dat geeft 
ons goede moed en energie bij waar wij momenteel fulltime 
mee bezig zijn: het inrichten van ‘Een nieuw leven!’.

SamenDoorSamen 
is altijd hard op zoek naar 
vrijwilligers!

Zo zijn wij op zoek naar maatjes, die wekelijks met een 
statushouder afspreken en hen thuis laten voelen in 
Rotterdam.

Verder is er ook veel vraag naar taalcoaching, je gaat 
dan voor de duur van drie maanden samen met een 
statushouder oefenen met de Nederlandse taal. 

Geïnteresseerd? 
Kijk dan op onze website: www.samendoorsamen.nl
mail naar: info@samendoorsamen.nl 
of bel naar 010-4222506.

Je bent meer dan welkom, 
we hopen je snel te zien!

De Nieuwe Rotterdammert

Groeten van de redactie van De Nieuwe Rotterdammert!

Heeft u wel eens nagedacht over de vraag wat u zou doen in een nieuw leven? U kunt er de komende zestien pagina’s uitgebreid bij stilstaan want de 9de editie van De Nieuwe 
Rotterdammert gaat over het thema ‘Een nieuw leven’. De afgelopen maanden hebben wij, nieuwe Rotterdammers uit Syrië en Marokko met veel enthousiasme gewerkt aan deze 
krant die wij  hebben gemaakt om de taal te oefenen, om heel veel Rotterdammers te ontmoeten en de stad te ontdekken waarin ons nieuwe leven zich nu afspeelt!

Een krant over ‘Een nieuw leven’!
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Rawan is 22 jaar oud en komt uit Syrië. Ze is anderhalf 
jaar geleden naar Nederland gekomen. Nu studeert zij de 
Nederlandse taal en haar toekomstplan is om International 
Business te gaan studeren aan de Hogeschool Rotterdam. 
Bij Stichting Mano doet zij vrijwilligerswerk. Ze begeleidt 
activiteiten voor kinderen en afgelopen zomer ging zij, 
bijvoorbeeld samen met een groepje kinderen naar de 
bioscoop.

Dit is Fatiha, ze is 34 jaar oud. Ze komt uit Marokko en is acht 
jaar geleden naar Nederland gekomen. Ze is getrouwd en heeft 
vijf kinderen. Ze wil de Nederlandse taal goed leren en haar 
rijbewijs halen. Ze is blij dat ze in Nederland woont en wil een 
huis kopen en zich hier permanent vestigen. Ze droomt van 
het hebben van een eigen restaurant. Fatiha wil liever niet met 
haar foto in de krant, vandaar dat zij vaak met een krant of 
schrift poseert.

Kholoud (38) woonde in Syrië en komt oorspronkelijk uit 
Palestina. Ze kwam naar Nederland om te ontsnappen aan 
de oorlog in Syrië. Ze is nu ongeveer twee en een half jaar in 
Nederland. Ze leert nu Nederlands. Ze studeerde rechten in 
Syrië. Ze heeft haar diploma in Nederland gewaardeerd, maar 
ze wil niet verder in dit beroep. Haar doel is om een goede baan 
te krijgen in sociaal werk. Haar hobby’s zijn lezen en wandelen. 
Zij houdt van de natuur. In Nederland ziet zij aardige mensen. 
“Iedereen kan hier zichzelf zijn”, zegt zij. 

Maya (35) komt uit Syrië en ze woont nu twee jaar in Schiedam. 
Ze is bezig met Nederlands studeren en start binnenkort met 
haar opleiding Maatschappelijke Zorg bij Albeda. In haar vrije tijd 
leest ze graag boeken en ze vindt sporten heel belangrijk. Ze is 
zelf ook sportief en gaat vaak wandelen en naar fitness. Verder 
luistert ze graag naar Arabische muziek. Ze vindt haar familie en 
haar kinderen het allerbelangrijkst in haar leven. Haar doel van 
het leven hier in Nederland is de taal goed leren en goed werk 
vinden dat bij haar past.

Dit is Lana. Zij is 22 jaar. Ze kwam uit Syrië om haar familie 
weer te ontmoeten nadat de oorlog hen scheidde. Ze woont in 
Rotterdam, al weer twee en een half jaar. Momenteel is ze bezig 
met taalles. In de toekomst wil ze aan de Universiteit studeren 
om haar droom te bereiken. Ze heeft een hbo certificaat 
behaald. De droom van haar leven is om interieur ontwerper 
te worden. Haar hobby’s zijn tekenen en zwemmen. Ze vindt 
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland heel 
erg interessant. Ook vindt ze de natuur en dat alles zo netjes is 
indrukwekkend. Ze doet mee aan de krant maken omdat het 
haar interessant lijkt en ze wil haar taal ontwikkelen.

De redactie stelt zich voor!

Voor u ligt de negende editie van De Nieuwe Rotterdammert! De 
workshop journalistiek, waarvan deze uitgave het resultaat is, 
vormt onderdeel van de vele activiteiten die binnen het programma 
SamenDoorSamen worden georganiseerd met en voor statushouders in 
Rotterdam.
SamenDoorSamen is een programma van Stichting Mano dat zich richt 
op de begeleiding van Rotterdamse statushouders naar een verbeterde 
zelfredzaamheid en participatie in de stad. Sinds 2016 helpen wij 
nieuwkomers zich thuis te laten voelen in Rotterdam. Onze aanpak is 
persoonlijk en op maat. Met elke deelnemer die zich bij ons aanmeldt 
stippelen we in een individueel intakegesprek een route uit om hem of 
haar zo goed mogelijk op weg te helpen in Rotterdam. Kijk voor meer 
informatie op onze website! www.samendoorsamen.nl

Stichting Mano is al ruim 15 jaar actief om kwetsbare Rotterdammers 
beter aansluiting te laten vinden bij de Rotterdams-Nederlandse 
samenleving. Naast het project SamenDoorSamen organiseert zij vele 
andere projecten, gericht op het geven van een steuntje in de rug aan 
Rotterdammers voor wie een volwaardige deelname aan de maatschappij 
in eerste instantie minder vanzelfsprekend lijkt. Wij richten ons daarbij 
o.a. op statushouders, laaggeletterden, mensen die niet of nauwelijks met 
de computer kunnen omgaan, jongeren die noodgedwongen niet thuis 
kunnen opgroeien en Rotterdammers met een migrantenachtergrond. 

Kijk voor meer informatie op www.stichtingmano.nl of neem contact 
met ons op via info@stichtingmano.nl of tel. (010) 4222506.

Woord vooraf van 
SamenDoorSamen & Stichting Mano

De successen van SamenDoorSamen worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van en in samenwerking met:

Aan deze krant werkten verder mee Zeinab (redactie), Zo Alfeqar 
Mohammad / www.zconcept.nl (grafisch ontwerp), Mosab Anzo 
(workshopcoördinator) en Bart van Zessen (workshopdocent en 
eindredactie).

Voordat we op Rotterdammers afstappen of afspraken maken voor grote interviews, oefenen we eerst samen tijdens de eerste redactiebijeenkomst. We leren een interview 
voor te bereiden door eerst goede vragen te maken en na te denken over wat we heel graag willen weten. Tijdens het interview proberen we alles te begrijpen zodat we kunnen 
doorvragen. We leren alle stappen zodat we de interviews ook opnemen om terug te kunnen luisteren en een foto maken voor bij de tekst! Na onze eerste interviews schreven we 
deze stukjes om elkaar voor te stellen! Aangenaam!

https://www.stichtingmano.nl/
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Wat betekent ‘Een nieuw leven’  
voor ons?

Dit zijn onze columns

In mijn nieuwe 
leven wil ik naar 
het hbo  
Een nieuw leven beginnen is het oude leven 
verlaten. Mensen die zich vastklampen 
aan dingen, zoals ik, zullen het moeilijk 
hebben. Als ik zei dat ik een nieuw leven 
begon, dacht ik nooit aan een nieuw 
leven buiten mijn land omdat ik echt van 
mijn land hou, maar de omstandigheden 
veranderden en mijn vader moest vluchten, 
zoals zoveel mensen. Ik stond op het punt 
af te studeren. Ik maakte een fout in de 
examendatum en vergat dat het veranderd 
was, waardoor ik dit jaar niet zou kunnen 

afstuderen. Ik was verdrietig en geschokt 
tegelijk. Ondertussen kwam het nieuws dat 
onze reispapieren waren geaccepteerd en 
dat we binnen drie weken konden reizen. 
Ik was blij want na vier jaar zal ik eindelijk 
mijn vader weer ontmoeten, maar ik ben 
ook bang om mijn grootmoeder en mijn 
familie en vrienden en mijn kat achter 
te laten die ziek was. Ik was zo aan hem 
gehecht en wist niet waar ik hem zou 
moeten laten en met wie?
Toen ik naar Nederland kwam, was ik bang 
om een probleem te zijn en met racisme 
te maken te krijgen door mijn hijab. Ik 
verwachtte het, maar ik vergat dit idee. 
Toen ik voor het eerst naar buiten ging en 
rondliep, zeiden mensen ‘hallo’ tegen me, 
en ik kende ze niet eens. Ik was echt blij 
en opgelucht. Dag na dag voelde ik liefde 
en respect voor het Nederlandse volk. 
Natuurlijk is niet iedereen aardig, maar in 
alle landen is er goed en slecht. Ik voelde 
toen dat mijn angsten een illusie waren.
Wanneer je een nieuw leven begint, zal 
alles in het begin moeilijk zijn, en de 
grootste moeilijkheid is de taal. In het 
begin was ik bang om alleen naar de 
supermarkt te gaan omdat ik bang was dat 
ik niet zou begrijpen wat de medewerker 
of iemand me ging vertellen. Maar in de 
eerste maand, deed ik meteen mee aan 
een taalcursus in het azc. Nu wil ik heel 
graag naar het hbo maar de voorwaarden 
om een economische studie te doen zijn 
dat je een niveau Nederlands B2 en Engels 
hebt. Daar schrok ik van, maar het mooie 
van het Nederlandse studiesysteem is dat 
er veel mogelijkheden zijn waarmee je kunt 
bereiken wat je wilt.
Door Rawan

Een nieuw leven, 
een nieuwe droom
Ik ben nu anderhalf jaar in Nederland en 
wat ik wil is een nieuw leven beginnen, 
settelen, mijn studie afmaken en gaan doen 
wat ik leuk vind. Het is niet eenvoudig om 
van je eigen land naar een ander land te 
verhuizen waar je de taal van de bevolking 
niet kent en waar je ook geen informatie 
over hebt. Soms moet je vertrekken om 
een nieuw leven te vinden, nieuwe mensen 
te ontmoeten en een nieuw leven op te 
bouwen vanwege de verwoesting in Syrië. 
Alle pijnlijke scènes die ik zag staan nog 
steeds voor mijn ogen, de enige keuze was 
om naar een andere plek te gaan, om een 
nieuw leven te beginnen. 
Mijn naam is Maya. Ik woon sinds drie 
jaar in Nederland en woon in een klein 
huisje in Schiedam. Ik probeer elke dag 
nieuwe woorden te leren, nieuwe mensen 
te ontmoeten en ben nu ruim twee 
maanden actief bij Stichting Mano en heb 
vrijwilligerswerk gedaan op verschillende 
plaatsen. Ik doe mijn best om te slagen in 
mijn nieuwe land en mijn nieuwe leven. 
Ik moet deze uitdaging aangaan. Ik moet 

positief zijn om in de toekomst mijn doelen 
in werk en onderwijs te bereiken. Dankzij 
de persoonlijke en individuele begeleiding 
van Stichting Mano heb ik mijn weg in deze 
samenleving gevonden. 
Het sociaal werk in het kader van de zorg is 
het gebied waar mijn passie ligt en daarin 
een toekomst vinden is mijn droom in 
Nederland! In Syrië heb ik mijn middelbare 
school afgerond. Momenteel volg ik diverse 
trainingen en opleidingen via Stichting 
Mano in Rotterdam. Ik ben ook hard bezig 
met het halen van taalniveau B1. Afgelopen 
jaar heb ik met veel energie als vrijwilliger 
gewerkt bij Frankelandgroep Schiedam 
en Stichting Buurtwerk! Begin september 
ben ik gestart met mijn Maatschappelijke 
Zorg opleiding bij Albeda College en naast 
het volgen van de lessen, zal ik twee 
dagen in de week stagelopen bij Stichting 
Humanitas.
Door Maya

Toen de oorlog in mijn land begon moest ik met mijn gezin vluchten om vrede en 
veiligheid te vinden. Toen ik in Nederland aankwam was alles anders dan mijn vorige 
leven in Syrië. Dus moest ik alle dingen die ik in mijn land had geleerd achterlaten. Ik 
begon met mijn nieuwe leven, met nieuwe tradities, gewoontes, wetten en de grootste 
uitdaging: de taal. Een nieuw leven is niet bij nul beginnen, maar onder nul beginnen. 
Toen ik met de taal begon, vond ik het heel erg moeilijk omdat het heel anders is dan 
mijn taal en het Engels dat wij meer gewend zijn. De uitspraak is heel lastig. Toen 
ik in de les een vraag probeerde te beantwoorden van mijn docent moesten mijn 
klasgenoten lachen door mijn slechte uitspraak. Hierdoor concentreerde ik mij nog 
meer op het leren van de taal totdat ik goed kan communiceren in het Nederlands 
zonder hulp van iemand. Taal is de sleutel als je wilt slagen in je nieuwe leven en 
dit zal alleen gebeuren door contact te maken met de bewoners van het land. 
Daarom heb ik me aangemeld bij verschillende organisaties zoals bij Stichting Mano 
en Vluchtelingenwerk. Door dit vrijwilligerswerk wil ik mijn Nederlands nog meer 
verbeteren. Bovendien wil ik mijn doel bereiken om met humanitaire organisaties 
samen te werken om vluchtelingen te ondersteunen die voor oorlog vluchten.
Door Kholoud

Twee jaar geleden konden we met geen mogelijkheid voorzien dat we met een 
pandemie te maken zouden hebben, of dat anderhalve meter afstand ‘het nieuwe 
normaal’ zou worden. Dat is dan ook meteen waar deze column over gaat. We leven 
momenteel in een uitzonderlijke situatie die extra stress oplevert. Gevoelens van 
angst, onmacht en verwarring zijn dan normaal. Ze wegdrukken is niet gezond. Je kunt 
het vergelijken met een bal die je onder water houdt: hoe harder je duwt, hoe harder 
hij terugveert.
Toen ik naar Nederland kwam, was alles nieuw voor mij, zoals de taal en het 
maken van nieuwe vrienden. Het was ook heel moeilijk toen mijn familie en ik 
hier samenkwamen en mijn vader stierf. We hebben een heel moeilijk periode 
doorgemaakt. Nu studeer ik Nederlands om mijn studie aan de universiteit voort te 
zetten en interieur ontwerper te worden en deel te nemen aan leuke activiteiten bij 
Mano en in Rotterdam.
Daarom wil ik nu zeggen dat wij een kans hebben om een nieuw leven te beginnen 
en ik deze niet zou willen missen. Daarom ga ik mijn tijd steken in het bereiken van 
een toekomst die de oude versie van mij voor ogen had. Ik hoop erop dat jullie wat 
hebben geleerd van mijn eigen ervaring en als jullie nog vragen hebben, hoop ik erop 
antwoord te kunnen geven en zo niet dan wens ik jullie een fijne dag.
Door Lana

Wat betekent een nieuw leven?

Wij hebben een kans om een nieuw 
leven te beginnen
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Straat- en buurtinterviews!

Wat zou u doen met een nieuw leven?
Nadat we samen op de redactie geoefend hadden met interviewen wilden we onze nieuwe skills nu graag inzetten tijdens interviews met Rotterdammers op straat vlakbij de 
redactie of in de buurt van waar wij wonen! We gingen naar buiten met de vragen: hoe kan ik goed een nieuw leven beginnen en wat zou u doen in een nieuw leven?

Ga lopen en heel veel fietsen!

Oefenen, oefenen, oefenen!

Doen waar jij je goed bij voelt

Daar vraag je me wat!

Dit is Christa en ik vraag haar hoe ik goed een nieuw leven kan beginnen in Rotterdam. 
“Veel lopen, lopen door de stad, de stad leren kennen en heel goed Nederlands leren”, 
zegt ze. Heeft u verder nog tips? wil ik graag weten. “Eh, ja ga fietsen, kan je fietsen?” Ik 
vertel Christa dat ik kan fietsen. “Nou fietsen dan, fietsen, fietsen, overal naar toe, dus 
dat je goed de stad leert kennen.” En wat zou Christa zelf doen met een nieuw leven? 
“Ja hetzelfde wat ik zeg en wat ik doe als ik in een nieuwe stad kom: lopen, lopen, lopen, 
kijken en kijken en alles innemen en dan de beste dingen meenemen!” Dank u wel 
mevrouw en een fijne dag! 

Faye Gunther is actrice. “Hoe 
je goed een nieuwe leven 
kan beginnen in Rotterdam? 
Daar vraag je me wat! Veel 
naar sociale evenementen 
gaan, denk ik. Mensen kun je 
overal zo maar aanspreken. Ga 
vrijwilligerswerk doen, zo kun je 
veel mensen ontmoeten. Wat ik 
bijvoorbeeld doe en waar ook veel 
internationale mensen komen, is 
tuinieren. Je zou een ‘knutsel-iets’ 
kunnen doen. Het ligt eraan wat 
je interesse is natuurlijk.” Wat 
Faye zelf zou doen met een nieuw 
leven? “Hmm, met een nieuw 
leven… In een ander land? Ik denk 
dat ik in hostels zou gaan werken, 
want daar ontmoet je wel veel 
verschillende mensen!”

Ot Ciolina (66) werkt bij bureau &Beyond 
vlak naast onze redactie en laat zijn hond 
Betty uit. Hoe kan ik goed een nieuw leven 
beginnen in Rotterdam? vraag ik hem. 
“Jeeetje! Jij wil een nieuw leven beginnen 
in Rotterdam! Dat is een goede vraag, zeg. 
Hooo. Ja, natuurlijk wel Nederlands leren 
en heb je iets geleerd, ken je een vak? Er is 
veel behoefte aan developers, mensen die 
met computers goed kunnen werken. Ja, 
jee. Waar kom je vandaan? Uit Syrië, oké. 
Ik vind dat je het nu heel goed doet hoor, 
echt complimenten. Ik heb niet echt tips. 
Ik zou goed de taal leren. Spreek je Engels? 
Ah, een beetje. So you have to learn your 
English, or your Dutch. Dat moet je echt 
goed leren. Oefenen, oefenen, oefenen! 
Misschien kun je in een bejaardentehuis 
werken. Vrijwilligerswerk doen om met de 
mensen te praten, zij praten terug, dat is 
belangrijk.” Wat Ot zelf zou doen met een 
nieuw leven? “Oef, jeetje. Ja. Met een nieuw 
leven? Als ik zo oud was als jij? Hoe oud 
ben je? 22 jaar? Ik zou veel uitgaan, de stad 
in gaan, met iedereen praten. Ik zou de taal 
leren en vrijwilligerswerk doen, voluntary. 
Ik zou me nuttig maken. Weet je wat dat 
betekent? To make yourself useful. Ik zou 
overal gaan helpen.”

Kimberly is 28 jaar en komt uit Vlaardingen. 
“Hoe je goed een nieuw leven kunt beginnen 
in Rotterdam? Zo dat is een goeie! Ik denk 
beginnen met de taal leren en lekker een huis 
en werk zoeken en ja gewoon je thuis voelen 
en proberen je een beetje aan te passen 
aan hier. En een beetje onder de mensheid 
komen.” Heeft u verder nog tips? “Gewoon 
zijn wie je bent, wat de mensen ook zeggen of 
denken.” In een nieuw leven zou Kimberly zich 
in het nieuwe land verdiepen en de taal gaan 
leren. “Onder de mensen komen, contacten 
maken, werk zoeken, zorgen dat je bezig 
bent. Lekker gewoon een leventje opbouwen. 
En doen waar jij je goed bij voelt, dat is het 
belangrijkste.

Faye en Maya

Milly komt uit Dordrecht en studeert Geneeskunde in Rotterdam. “In een nieuw leven is 
het vooral belangrijk dat je een woning regelt en zorgt dat je werk krijgt”, stelt zij. En ze 
heeft nog meer tips. “De taal beheersen. Want jij komt zelf ook uit het buitenland? Oh, 
uit Syrië. En hoe lang ben je in Nederland? Aha, zo’n 2,5 jaar. Nou dan ben je al hartstikke 
goed op weg. De taal leren is stap 1 en daarna werk vinden en een huisje. En contacten 
leggen en de rest komt dan vanzelf wel.” In een nieuw leven zou Milly iets doen waarbij 
ze lekker vaak op vakantie kan gaan. “Misschien wel stewardess of zo!”

Kimberly en Zeinab

Werk en een huisje zijn heel belangrijk

Kholoud en Milly
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Met klasgenoten leer je het snelstAlles begint met passie
Wessel woont in Rotterdam en hij restaureert monumentale 
gebouwen. Ik interview hem terwijl hij in de file staat op de 
Eendrachtsweg voor een stoplicht. Hoe kan ik goed een nieuw 
leven beginnen in Rotterdam? vraag ik. “Passie. Alles begint met 
passie. Doen waar je in gelooft, dan wordt het altijd een succes.” 
Wat zou u zelf doen met een nieuw leven? “Sorry, ik moet echt 
doorrijden want ze beginnen al te toeteren!”

Vrienden maken!
Samantha loopt over straat in Rotterdam. Ik vraag haar wat 
haar dromen zijn en zij zegt: een mooi huis. Hoe kan ik goed een 
nieuw leven beginnen in Rotterdam? wil ik graag van haar weten. 
“Vrienden maken, fijn werk vinden en een fijn huis vinden.” Heeft 
u verder nog tips? “Rotterdam is een grote stad, dus wees een 
beetje voorzichtig soms.” Met een nieuw leven zou zij niet veel 
anders doen dan nu.

Ik vraag Nico eerst wat zijn dromen zijn. “Oh wat een moeilijke vraag”, antwoordt hij. “Ik zou graag een reis 
rond de wereld willen maken. Een wereldreis, dat lijkt me heel cool.” Ik vraag hem hoe ik goed een nieuw leven 
kan beginnen in Rotterdam? “Wat een goeie vraag. Het beste is natuurlijk als eerste de taal leren. Zonder taal 
kun je eigenlijk niks. En daarna zou ik gewoon veel de taal gebruiken. Dus veel mensen ontmoeten. Je netwerk 
uitbreiden en ontdekken wat je wilt. Je bent nog jong, dus jij kan nog beginnen met jouw leven. Wat wil je 
precies? Waar wil jij over vijf jaar zijn? Wat is jouw droom? En als je dat weet, dan kun je er naartoe werken. 
De droom bereiken. Verder kun je deelnemen aan een cursus, zoals je dat nu doet met de krant, hartstikke 
goed. Je kan meedoen met een taalcafé. Je kan activiteiten doen waar je de taal gebruikt. Vrijwilligerswerk kan 
natuurlijk ook, maar denk ook na over een studie. Dat is het moment dat je je klasgenoten ontmoet en dan ga 
je veel Nederlands praten en dan zal je het snel goed leren.” In een nieuw leven zou Nico veel hetzelfde doen, 
maar niet alles. “Kijk ik ben docent en dat vind ik heel leuk, maar eigenlijk zou ik ook wel elektricien willen 
zijn. Dat lijkt me heel leuk, om te leren hoe elektriciteit werkt. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Ik heb dat niet 
gekozen, want ja, ik heb de hbo gedaan en daarna ging ik werken en dus is het er nooit van gekomen, zelfs 
niet als hobby. Maar ik denk, doen wat je leuk vindt is het fijnst voor de langere tijd.”

Volhouden!

Studeren en je kansen pakken

Ik interview Pascalle, zij is 60 jaar en 
heeft ervaring met een nieuw leven 
opbouwen in Rotterdam. “Oh ja, dat 
is makkelijk hè. Ik weet het want 
ik ben zelf ook niet hier geboren. 
En ik denk dat Rotterdam jou heel 
veel te bieden heeft als jij wil. Als 
jij iets wil ondernemen of werken, 
dan is er altijd wat te doen. Ook 
voor buitenlanders, want ik ben ook 
een buitenlander. Er zijn heel veel 
mogelijkheden in Nederland in het 
algemeen. Je moet hoop hebben, 
studeren, je kansen pakken en het 
lukt je wel. Ik ben ook hier gekomen, 
dat was mijn nieuwe leven en ik zou 
opnieuw voor Rotterdam kiezen.”

Els is 72 jaar, gepensioneerd en ze vindt het nog heel erg leuk om mensen iets te leren. In een nieuw 
leven in Rotterdam is het belangrijkste dat je de Nederlandse taal leert, stelt zij. “Want dat is de manier om 
met Nederlanders in contact te komen. Hoe meer je kunt praten, hoe meer je contact kunt hebben en zo 
kun je leren hoe wij hier in Nederland leven, wat we belangrijk vinden Én: niet bang zijn, vooral niet bang 
zijn om Nederlands te spreken, want ook al is het niet helemaal goed, zo leer je het wel het snelst.” En ze 
heeft nog meer tips. “Dat contact met andere mensen is heel belangrijk, maar hoe bereik je dat? Je zou 
werk kunnen zoeken, maar dat is best moeilijk als je hier net bent. Een opleiding is ook een idee want dat 
vergroot je mogelijkheden om werk te vinden. En anders, wat ik wel eens gezien heb bij mijn taalmaatjes, is 
vrijwilligerswerk doen. Dan kom je ook in contact met andere mensen en leer je heel snel Nederlands.” Zelf 
weet Els wel wat ze zou doen in een nieuw leven. “Eropuit gaan. Vooral eropuit gaan. Niet bang zijn, ga eropuit, 
praat met mensen.”

Orna woont nu in Rotterdam. Haar beroep was danser 
en dansdocent want ze is nu gepensioneerd. Zij komt 
oorspronkelijk uit Israël en is jaren geleden naar Nederland 
gekomen om te studeren. Nu is zij taalcoach bij Stichting 
Mano. “Ik heb eerst vijftien jaar in Amsterdam gewoond, 
gestudeerd en gewerkt en daarna ben ik naar Rotterdam 
verhuisd. Want ik ontmoette mijn man en hij is een echte 
Rotterdammer. Wij hebben een dochter Zora en die is 
in Rotterdam opgegroeid, maar ze woont nu weer in 
Amsterdam!” Hoe kan ik goed een nieuw leven beginnen in 
Rotterdam? vraag ik haar. “Dat is een moeilijke vraag. Het 
punt is dat het heel hard werken is in het begin omdat je 
heel veel dingen tegelijkertijd moet doen. Een taal leren, een 
nieuwe cultuur begrijpen, contact hebben met mensen. Heel 
belangrijk is volhouden. En heel veel praten, maakt niet uit of 
het goed is wat je zegt, maar blijven oefenen en proberen.” 
Wat zou u zelf doen met een nieuw leven? “Oef. Ik ben hier 
een nieuw leven begonnen, maar wat ik nu zou doen? Denk 
goed na over wat je wilt studeren, of wat voor werk je wilt 
doen? Dat moet je ontdekken in de nieuwe samenleving 
en in een nieuw leven. Wat speelt er en waar kun jij aan 
bijdragen?”

Vooral eropuit gaan

Pascalle en Zeinab

Maya en Els
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Nieuwe mensen ontmoeten

Talia is 20 jaar en woont al een 
tijdje in Rotterdam. Ze zit in het 
examenjaar van het vwo. Ze wil 
graag tandarts worden. Daar is ze 
momenteel mee bezig. “En ik hoop 
dat het lukt.” Ik wil van haar weten 
hoe ik goed een nieuw leven kan 
beginnen in Rotterdam. “Goede 
vraag. Ik zou proberen nieuwe 
mensen te leren kennen, om de 
taal goed te leren. En ja, werken, 
werk beginnen en veel mensen 
ontmoeten. Dat is het belangrijkste. 
Ik werk nu zelf een jaartje en ik heb 
heel veel mensen ontmoet.” Zelf 
zou Talia in een nieuw leven werken 
en geld sparen om een huis en een 
auto te kopen. “En dat is alles wat ik 
momenteel wil.” Lana en Talia

Marije is 41 jaar, ze is trainer en theatermaker. De vraag ‘Hoe kan ik goed een nieuw leven beginnen in 
Rotterdam?’ vindt zij best lastig. “Ik ben zelf drie jaar geleden hier in Rotterdam komen wonen en ik vond het al 
best lastig, dus ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is als je uit een ander land komt. Wat ik heb gemerkt 
is dat Rotterdammers harde werkers zijn en als je met mensen gaat samenwerken dan leer je nieuwe mensen 
kennen. Dat heeft mij heel erg geholpen om nieuwe mensen te leren kennen.” Heeft u verder nog tips? “Wat 
je zou kunnen doen is iemand met wie je een praatje maakt vragen wat hij/zij leuk vindt om in Rotterdam te 
doen? Of wat is de beste plek om een koffie te halen of wat lekkers te eten? Mensen vinden het altijd leuk om 
te vertellen over hun eigen plekken. En op die nieuwe plek kun je met iemand anders een praatje beginnen 
van: hé ik hoor dat dit de beste koffieplek is, vindt u dat ook? Zo begin je een nieuw gesprekje. Dus mensen 
vragen stellen, dat vinden Nederlanders altijd heel erg leuk. Nederlanders houden van vragen en jullie worden 
misschien wel eens heel erg overdonderd door vragen en nu kun je lekker vragen terug stellen!”

Lekker vragen stellen!

Weet waar je recht op hebt

Zeinab en Marije

En liefde natuurlijk

Eljero houdt zich in het dagelijks leven bezig met kunst 
maken. Een goed nieuw leven begint met goede huisvesting, 
een baan en liefde, stelt hij. “Een dak boven je hoofd is goed, 
een baan is goed en liefde natuurlijk.” Ik vraag hem of hij 
verder nog tips heeft. “Wat vind je leuk om te doen? Mensen 
zijn hier leuk en aardig. Dus je kan altijd met mensen 
socializen, ehm een drankje gaan doen met iemand of naar 
een museum, of naar de dierentuin, er zijn opties.” Wat 
Eljero zelf zou doen met een nieuw leven? “Ja, ik denk dat ik 
hetzelfde zou doen. Het werkt en ik denk niet dat ik iets fout 
heb gedaan. Let’s do it again, zou ik zeggen.”

Naomi is 22 jaar en ze studeert Ergotherapie aan de 
Hogeschool Rotterdam. “En ik ben nu taalcoach bij Stichting 
Mano”, vertelt ze terwijl ze zich voorstelt. Hoe kan ik goed 
een nieuw leven beginnen in Rotterdam? vraag ik haar. 
“Ik denk dat dat best wel te doen is. Werk vinden en een 
opleiding starten is heel belangrijk. Dus gewoon vooral doen 
wat je leuk vindt en waar je van houdt en daarvoor leren en 
dan denk ik dat je er echt wel wat van kan maken.” Naomi 
heeft ook nog wel een paar goede tips. “Het is heel belangrijk 
om goed te weten wat je allemaal kan doen in Nederland, 
ook qua regelingen die er zijn. Want er zijn veel dingen waar 
je gebruik van kan maken, bijvoorbeeld extra geld, zoals 
een studiebeurs. Je moet goed weten waar je allemaal recht 
op hebt.” In een nieuw leven zou Naomi voor een andere 
studie kiezen. “Dan zou ik als artiest gaan werken en lekker 
schilderen de hele dag.”

Je kunt overal iets gezelligs maken
Ignace van Campenhout is geoloog en woont in 
Rotterdam. Hij is dertig jaar geleden in Rotterdam 
komen wonen. “Dat was nieuw voor mij. Ik kende 
Rotterdam niet. En nu ben ik hier al lang en ik ken heel 
Rotterdam en ik vind het nog steeds leuk. Tips om een 
goed nieuw leven te beginnen? Gewoon veel fietsen 
door de stad en veel lopen. Dat is heel goed voor 
mensen om kennis te maken met een nieuwe stad. 
Geen auto, geen metro, geen tram! Fietsen en lopen. 
Dat is gezond.” In een nieuw leven zou Ignace niet veel 
anders doen dan nu. “Ik ben happy met mijn leven in 
Rotterdam. En ik heb overal gewoond. Ook in Kuala 
Lumpur, maar ik vind Rotterdam ook een fijne stad om 
te wonen. Uiteindelijk kun je overal waar je woont iets
leuks, iets gezelligs maken. Van iedere stad.”
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Kunt u zichzelf even voorstellen?
Ik ben Oksana Savchuk, de coördinator 
van het Oekraïens Huis. Ik woon vijf jaar 
in Rotterdam. Ik ben zelf architect. Ik 
studeerde in Zweden en België en daarna 
kwam ik voor een stage naar Rotterdam.

Wat doet u in het dagelijks leven?
Tot de oorlog in Oekraïne was ik architect 
en werkte ik aan academisch onderzoek. 
Hier in Rotterdam heb ik vier jaar gewerkt 
bij een klein architectenbureau en heb ik 
een jaar academisch onderzoek gedaan 
naar participatieve stadsontwikkeling. 
Op de dag dat de oorlog begon heb ik 
alles stilgelegd en geprobeerd om mij in 
te zetten om de mensen uit Oekraïne te 
helpen.

Wat is uw rol in het Oekraïens Huis?
Ik ben coördinator en deed dat eerst als 
vrijwilliger en nu als werknemer van Wmo 
Radar. De eerste maand was ik hier gewoon 
dag en nacht bezig om het pand in te 
richten en alle activiteiten voor te bereiden. 

Nu ben ik bezig met het organiseren en 
coördineren van activiteiten, het vinden van 
vrijwilligers en activiteitenbegeleiders, en 
met mensen met elkaar verbinden.

Werkt u hier alleen?
Ik heb medecoördinators, zoals Hussein, 
hij is facilitair coördinator van Wmo Radar. 
Hij regelt alles qua gebouw en spullen. En 
er zijn heel veel vrijwilligers die hier komen 
helpen.

Waarom is het belangrijk dat deze plek 
bestaat?
Het meest belangrijke is dat dit een 
plek is waar de mensen elkaar kunnen 
ontmoeten in een huiselijk setting en met 

elkaar in de eigen taal kunnen praten in 
een rustige omgeving. Heel veel kletsen en 
koffie drinken. Daarnaast huist hier ook 
de vraagwijzer, officieel van de gemeente, 
waar mensen antwoord kunnen krijgen op 
hun belangrijkste vragen. En we verzorgen 
humanitaire hulp, mensen kunnen hier 
bijvoorbeeld kleding krijgen of andere 
onmisbare spullen als ze zelf echt geen geld 
hebben om iets te kunnen kopen.

Wordt het huis veel bezocht?
De eerste drie maanden waren echt 
druk. Honderd mensen per dag en in het 
weekend hadden we een kledingmarkt met 
bijna zeshonderd bezoekers per dag. Maar 
nu wordt het rustiger omdat er minder 
mensen komen, ook door het mooie weer.

Waarom komen de mensen vooral naar 
deze plek?
Sommige mensen komen hier met een 
dringende vraag waarop ze het antwoord 
nergens anders kunnen vinden. Andere 
mensen komen echt huilen omdat ze 
verdwaald zijn in hun eigen gedachten. En 
weer andere mensen komen regelmatig, 
gewoon om een kopje koffie te drinken, 
een beetje te praten en ideeën uit te 
wisselen.

Waarom vindt u dit werk belangrijk?
Ik vind het belangrijk omdat ik veel mensen 
hier zie komen die we hulp bieden en dat 
maakt echt een verschil voor deze mensen.

Wat doen jullie hier allemaal?
We proberen de mensen zoveel mogelijk 
activiteiten te bieden die zij interessant 
vinden. We organiseren taallessen 
Nederlands en Engels, hebben buddy’s 
om de taal en cultuur uit te wisselen en 
we verzorgen ondersteuning van mentale 
gezondheid. We blijven de mensen de kans 
geven elkaar te ontmoeten. In de zomer,
de vakantietijd, verzorgden we bijles voor 
kinderen ter voorbereiding op school via 
Internationale Schakelklassen. We hadden
een soort zomerkampje met leuke 
activiteiten voor kinderen, spelletjes, taalles 
en creatieve workshops, en in de avond iets 
voor tieners. We zijn bezig met tekeningen 
naar het leger sturen. De kinderen 
tekenden kaartjes voor vaders en ooms. En 
we maken samen posters die we kunnen 
meenemen naar demonstraties. Het is voor 
veel mensen heel moeilijk om hun emoties 

te uiten. Posters maken en kaarten en 
brieven schrijven kan hierbij helpen, een 
soort art therapy. En daar kun je de animal 
assisted therapy zien. Een vast persoon 
komt hier met de hond drie dagen per 
week. Mensen die thuis een hond hebben 
gehad komen regelmatig, die missen echt 
die hond, of hun huisdier, dus kunnen ze 
hier komen om te knuffelen met de hond. 
Het helpt mensen, sommige mensen 
zeggen echt: zonder die hond, kunnen de 
kinderen niet meer leven. 

Hoe kun je goed een nieuw leven 
beginnen in Rotterdam?
Nieuw leven klinkt zo dramatisch. Voor 
mij is het hetzelfde leven in een andere 
omgeving. De mensen uit Oekraïne zijn 
bijvoorbeeld nog niet bezig met een 
nieuw leven krijgen, ze zitten vooral in 
de pauzestand. De mannen zijn daar 
bijvoorbeeld nog, en kunnen niet naar 
hun gezin in Nederland komen. Het is wel 

een nieuwe manier van leven, een nieuwe 
situatie. En door de actieve oorlogsfase 
wacht iedereen totdat dit stopt en daarna 
is er pas een nieuw leven mogelijk. Nu is 

iedereen zo gefocust op de oorlog dat je 
alleen maar bezig bent met helpen om de 
oorlog door te komen. Het is een tijd, een 
moment om voor je oude leven te vechten. 
Maar in het algemeen is het belangrijk om 
in een nieuw leven te doen wat prettig voelt 

en volg je koers, doe niet wat je niet wilt.

Is het Oekraïens Huis alleen voor mensen 
die in Rotterdam zijn opgevangen?
De deur staat open. Ook voor Oekraïners 
van buiten Rotterdam. In het weekend 
komen ze ook uit andere steden, zeker 
als we een kledingmarkt hebben. Er komt 
een taaldocent uit Almere om hier Engelse 
taalles te geven omdat ze wil steunen. 
Gisteren kwam iemand uit Eindhoven die 
vertelde dat ze vier dagen geleden waren 
verhuisd naar Rotterdam omdat er zoveel 
te doen is in het Oekraïens Huis en daar 
niets.

Geeft dit werk jou ook voldoening?
Ja zeker. Ik werk nu niet meer direct met 
mensen omdat dat teveel is geworden. 
Alle verhalen, bijvoorbeeld van de mensen 
uit Marioepol die een maand geen eten 
hadden, in kelders zaten, die dingen gezien 
hebben die je niet wil horen. Ik probeer 

nu meer afstand te nemen, te coördineren 
en mensen met elkaar te verbinden zodat 
ze elkaar goed kunnen vinden. Het geeft 
voldoening ja. Het is wel zo dat wat ik doe 
heel belangrijk is en dat maakt het moeilijk 
om te stoppen omdat je dan het gevoel 
hebt dat iemand hulp misloopt. Mensen 
helpen werkt ook verslavend. Je ziet direct 
de impact en dan wil je nog meer mensen 
helpen.

Wat ga je doen als de oorlog stopt in 
Oekraïne, ga je dan terug?
Zeker, voor het grootste volksfeest ooit! We 
hebben allemaal die droom van het feest, 
als de oorlog klaar is, om elkaar dan zo te 
ontmoeten. Hopelijk komt dit moment al 
snel.

Op bezoek bij coördinator Oksana in het Oekraïens Huis

‘Dit is geen nieuw leven maar een tijd om 
elkaar te helpen de oorlog door te komen’

Van een nieuw leven is voor de vluchtelingen uit Oekraïne nog geen sprake, zegt Oksana Savchuk. “Al onze levens staan sinds het begin van de oorlog in de pauzestand.” Zelf 
zette zij al haar activiteiten als architect op zij om meer dan fulltime aan de slag te gaan als coördinator van alle activiteiten in het Oekraïens Huis in Rotterdam Zuid. We zijn heel 
nieuwsgierig naar haar verhaal en konden meteen langskomen voor koffie en een interview.

www.instagram.com/ukrdam
www.facebook.com/ukrdam

Meer informatie over 
het Oekraïens Huis is te 
vinden via:

Oksana samen met de redactie

Oksana 
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Kunt u zich even voorstellen?
Annelies: Ik ben Annelies Maris, ik woon negen jaar in 
Rotterdam en sinds september 2019 organiseren Masha 
en ik Walking & Talking. En daarnaast werk ik voor 
Bibliotheek Rotterdam.
Masha: Ik ben Masha Neeteson-Nikolaeva. Ik woon 
drieënhalf jaar in Rotterdam. Oorspronkelijk kom ik uit 
Rusland. Naast Walking & Talking werk ik voor Erasmus 
Education.

Wat doen jullie qua werk?
A: Voor de bibliotheek verbind ik Rotterdammers met 
elkaar, zodat je je buurvrouw leert kennen of andere 
personen uit de wijk. Ik houd me ook bezig met het 
Informatiepunt Digitale Overheid voor als je vragen hebt 
over de overheid of de gemeente. 
M: Voor Erasmus Education werk ik als projectmedewerker. 
Erasmus Education organiseert trainingen op middelbare 
scholen en dan zorg ik voor alles, de indeling, van alles voor 
docenten, dat alle trainingen soepel en goed verlopen. En 
voor Walking & Talking doen we alles. 

Wat vindt u van het leven in Rotterdam?
A: Levendig! Kennen jullie het woord? Veel leven, 
dynamisch, veel te doen, drukte.
M: Fantastisch omdat Rotterdam heel internationaal is. 
Het is echt een wereldstad waar je alle culturen en talen 
kan leren kennen. De internationale sfeer is echt bijzonder 
hier. Waar kun je meer dan honderdzeventig verschillende 
culturen vinden?

Wat doet u in uw vrije tijd?
A: Spelletjes, bordspelletjes, maar ook tafeltennis of jeu 
des boules. Ik ga graag naar het filmhuis, bijvoorbeeld 
Cinerama. Ik vind het leuk om op een terras te zitten of te 
genieten van de zon, veel buiten te zijn en te zwemmen en 
te wandelen.
M: Boeken lezen en films kijken. Ik ben vaak vrijwilliger 
geweest bij het IFFR, echt fantastisch. Verder houd ik van 
fietsen, sporten, wandelen en nieuwe plekken ontdekken in 
Nederland of de buurlanden. Ik hou ook van reizen.

Hoe kwamen jullie op het idee voor Walking & Talking?
M: Ik kom uit de doelgroep want ik ben ook anderstalig 
en Walking & Talking is opgericht door mijn behoefte 
aan het leren van de Nederlandse taal. Ik was lid van het 
Taalcafé in de bibliotheek en Annelies was mijn docent als 
vrijwilliger en toen heb ik haar talent gezien om mensen te 
helpen met de Nederlandse taal. Ik ben heel ongeduldig 
en ik wilde heel graag snel Nederlands leren en samen 
bedachten we het concept waarbij we Nederlands konden 
oefenen, maar dan op een andere manier. Niet aan tafel, 
niet klassikaal, maar door te wandelen. Als nieuwkomer 
heb je daarnaast geen kennissen, vrienden, je moet jouw 
netwerk nog opbouwen en nieuwe mensen leren kennen. 
Door samen te wandelen doe je dat allebei. Op een actieve, 
laagdrempelige manier, iedereen is gelijkwaardig, er is 
geen docent of leerling, geen tik tik tegen het bord en 
iedereen kan van elkaar leren. Je oefent je Nederlands met 
andere anderstaligen en met Nederlanders. Je kan iemand 

helpen als jouw niveau wat hoger is of je leert van iemand. 
A: Kan ik nog iets toevoegen? We doen het nu dus 2,5 jaar, 
min een pauze met corona. Iedereen ging tijdens corona 
wandelen, maar wandelen in groepen van tien a veertien 
personen kon niet. Sinds februari, maart zijn we weer echt 
gestart met groepen. Heel fantastisch dat we weer met 
elkaar kunnen wandelen en jullie zijn van harte welkom!

Hoe bent u begonnen met de organisatie?
A: We hadden dus het idee van sneller Nederlands leren 
spreken. Naar buiten, wandelen, in de frisse lucht. En 
Masha kende mensen via cursus van de Volksuniversiteit. 
En we kenden mensen via het Taalcafé van de bibliotheek. 
Dus die hebben we uitgenodigd in een WhatsApp-groep en 
toen zijn we gestart met onze eerste wandeling met twaalf 
mensen. En de app-groep werd steeds groter en toen 
maakten we een website en startten we met Facebook en 
nu hebben we 1100 mensen op Facebook en geen app-
groep meer. Nu wandelen we elke week op maandag, 
dinsdag en woensdag in Centrum, Zuid en West en hebben 
we heel veel aardige, gezellige vrijwilligers uit Polen, Syrië, 
Colombia en Nederland die de wandelingen organiseren. 
M: We hebben ons project helemaal op vrijwillige basis 
opgezet voor de gezelligheid en plezier, maar de behoefte 
aan de taal is zo groot, heel mensen willen Nederlands 

oefenen en nieuwe mensen leren kennen, dus het groeide 
en groeide en nu wandelen we wekelijks met zeventig 
personen.

Wat doen jullie precies?
A: We wandelen in groepen. Het maakt niet uit waar je 
vandaan komt. Als je beter Nederlands wil leren spreken, 
welkom! We spreken de hele wandeling Nederlands, 
van eenvoudig tot moeilijker. Zo kunnen deelnemers 
oefenen en leren ze durven om te spreken. Daarnaast 
leer je mensen kennen, zie je nog weer eens nieuw stukjes 
Rotterdam én het is heel gezond.
M: Je wandelt in de groep in tweetallen, je hebt dus 
een gesprekspartner en na twintig minuten wisselen de 
gesprekspartners en praat je met iemand anders. Per 
wandeling van anderhalf uur praat je met vier verschillende 
mensen. Zo leer je verschillende mensen kennen en oefen 
je Nederlands op verschillende niveaus. 

Denken jullie dat dit een goede manier is om de taal te 
verbeteren?
A: De beste!
M: De beste! Het is een heel goed concept want het biedt 
meerdere opties. Je oefent Nederlands, je beweegt, je leert 
nieuwe mensen kennen op een actieve en leuke manier. 
Als je anderhalf uur bezig bent met een les is dat veel 
vermoeiender. En de frisse lucht geeft energie! 

Wat is jullie doel?

Interview met Annelies en Masha van Walking & Talking

‘De taal oefenen, mensen ontmoeten en de stad 
ontdekken en daarna heb je weer frisse energie!’
Tijdens interviews hebben we al vaak gehoord dat het heel belangrijk is om in een nieuw leven de taal te leren en veel mensen te ontmoeten om Nederlands te oefenen en de 
nieuwe cultuur te leren kennen. Bij Walking & Talking kun je dit tegelijk doen terwijl je ook nog eens de stad ontdekt tijdens gezellige wandelingen in de avond. Wij interviewden 
initiatiefnemers Masha en Annelies en gingen mee op pad!

Masha en Annelies
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M: Ons doel is zo veel mogelijk mensen helpen met de 
Nederlandse taal en zoveel mogelijk mensen te verbinden 
in Rotterdam en dat mensen uit verschillende culturen in 
Rotterdam elkaar kunnen leren kennen. Mensen wonen in 
bubbels en we willen dat mensen uit verschillende culturen 
elkaar beter kunnen leren kennen.
A: En dat je je daardoor nog meer thuis voelt in Rotterdam. 
Je kent wat meer mensen, je kent de stad wat beter. Je 
ontmoet jouw nieuwe kennissen en vrienden. Dan voel 
je je een stukje beter want je bent niet alleen hier. Het is 
bedoeld voor iedereen die de taal beter wil leren spreken 
en voor iedereen die het leuk vindt om anderen te leren 
kennen.

Hoe ging het met de eerste wandeling?
M: We begonnen fantastisch. De eerste keer was iedereen 
enthousiast. Maar de tweede keer werd een ramp en 
Annelies wilde bijna stoppen met Walking & Talking. Dit 
kwam omdat we een oneven aantal hadden en Annelies 
liep heel de tijd als derde persoon bij de duo’s en dat is niet 
leuk als je dan niet echt mee kan doen met het gesprek.
A: Ik was toen meer een soort juf of docent die hielp 
met een woord of als de tweetallen er samen even niet 
uitkwamen. Dan kwam ik even in actie en dan gingen zij 
weer verder met hun gesprek. Maar uiteindelijk hebben we 
het geëvalueerd en opgelost.

Hoe kunnen wij meedoen?

A: Jullie zijn sowieso altijd welkom. Altijd. Je hoeft je niet 
op te geven. We wandelen maandagavond vanaf het 
centrum, vanaf Citizen M / Blaak, dinsdagavond op Zuid 
en woensdagavond in West. Als je rond 19.15 uur naar de 
locatie komt dan ben je goed op tijd en dan gaan we 19.30 
uur starten met de wandeling.
M: Jullie zijn hartstikke welkom. We hebben een website: 
www.walkingtalking.nl waar je makkelijk de kalender kunt 
vinden met alle locaties en tijden. Ook hebben we een 
Facebookpagina met informatie over evenementen die we 
extra organiseren. 

Hebben jullie tips voor een goed nieuw leven?
A: Het is altijd leuk als je ergens nieuwe mensen kan leren 
kennen. Kijk wat er te doen is in de buurt, bijvoorbeeld 
bij de bibliotheek en in het buurthuis. Veel wandelen om 
je stad te leren kennen. En een andere tip is de waterbus 
waar je met je OV-chipkaart in mag en gratis je fiets kan 
meenemen. Dan kun je bijvoorbeeld naar Dordrecht en in 
de Biesbosch wandelen of fietsen. Het is heel leuk om over 
water daar heen te gaan.
M: Ik ben het met jou eens. Het is altijd leuk om in 
Rotterdam door de stad te lopen, maar ook vanaf het 
water is de stad mooi, dan krijg je een heel ander gevoel bij 
de stad. En ik ben fan van het IFFR, het filmfestival. Ze zijn 
altijd op zoek naar vrijwilligers en het is echt een unieke 
ervaring. Het is eind januari, begin februari en dan rennen 
alle filmliefhebbers uit heel de wereld door de stad. Echt 
een leuke sfeer.

Hoe helpen jullie nieuwkomers met een nieuw leven?
A: Vooral met het oefenen van de taal, het Nederlands 
praten tijdens de wandelingen. En door de kans te 
bieden meer mensen te leren kennen, met verschillende 
achtergronden en verhalen.
M: We organiseren ook extra activiteiten naast de 
wandelingen, daar hebben we een team voor. Ze 
organiseren dan bijvoorbeeld een barbecue.

Welke problemen komen jullie tegen bij Walking & 
Talking?
A: Het weer! Het weer!
M: Natuurlijk! 
A: Dus nu is het fantastisch. Maar wij lopen altijd, ook in 
december. Dat zorgt wel voor kleinere groepjes.
M: Als het onweert gaat het niet door, maar als het miezert 
wandelen gewoon lekker door Rotterdam. Paraplu mee, 
regenjas aan en lekker op pad.

Wat zouden jullie zelf doen met een nieuw leven?
M: Wat mij heeft geholpen is dat ik tegen mijzelf heb 
gezegd: het is een soort van een avontuur. Je krijgt een 
kans om een nieuwe cultuur en nieuwe mensen te leren 
kennen en een nieuw leven op te bouwen. Als je probeert 
om er plezier in te krijgen, in plaats van alles, de taal, 
papieren en systemen, als een probleem te zien, dan 
verandert alles. Ik hou bijvoorbeeld ook van spelletjes en 
dacht: oké het is een spel en het is een grote opdracht. 
Hoe ga ik het oplossen. Deze luchtige manier heeft mij 
geholpen. Het is nog steeds avontuurlijk voor mij, maar ik 
probeer op een andere manier naar de situatie te kijken.

A: Ik woon nu negen jaar in Rotterdam. Toen ik hier kwam 
wonen kende ik niemand, behalve mijn broer. Ik ben 
vrijwilliger geworden bij de Oogstmarkt, dat vond ik leuk 
om te doen. En ik ging kijken of ik ergens kon sporten of 
spelletjes kon doen.

Wilt u verder nog iets vertellen?
M: Hartelijk bedankt voor deze ervaring. Het was heel 
nieuw en spannend en we hebben heel veel plezier gehad 
en jullie zijn van harte welkom bij Walking & Talking. 

Mee op pad met Walking & Talking! 
 
Vandaag ga ik het hebben over Walking & Talking. 
Een dagje wandelen en praten was leuk. Ik ontmoette 
nieuwe mensen uit verschillende landen. Het is een 
geweldige activiteit en een leuk idee. U kunt nieuwe 
mensen ontmoeten en de taal oefenen door te 
spreken. Het was de eerste keer dat ik naar deze 
activiteit ging. Ik leerde nieuwe woorden. Het was een 
mooie dag. Door Lana

Na een ontmoeting met Annelies en Masha was ik 
enthousiast geworden om deze activiteiten uit te 
proberen. Na twee uur Walking & Talking vond ik het 
een geweldige ervaring. Je kun nieuwe woorden leren, 
je oefent op een leuke manier Nederlands spreken. 
Misschien leer je zelf nieuwe informatie kennen uit 
andere culturen. Het is een bijeenkomst vol positieve 
energie. Door Rawan

Het was een hele leuke avond in Rotterdam. Ik 
beleefde gisteren een mooie ervaring met een hele 
leuk groep van Walking & Talking. Het was interessant 
om nieuwe mensen te ontmoeten uit Nederland, 
Turkije en Polen. We spraken hartstochtelijk 
Nederlands, en het was een geweldige wandeling 
en meditatie! Ik moet nog een keer terug om mee te 
wandelen met Walking & Talking.  Het is een geweldige 
manier om mijn taal te ontwikkelen, nieuwe plekken 
in Rotterdam te leren kennen en nieuwe mensen te 
ontmoeten. Door Maya
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Kunnen jullie zich even voorstellen?
Batoul: Ik ben Batoul. Ik ben 38 jaar en ik heb twee kinderen. 
Ik kom uit Syrië en ben sinds 2017 in Nederland. Nu woon ik 
in Rotterdam en ik studeer Maatschappelijke Zorg bij Albeda. 
Ik heb stagegelopen bij Humanitas en in september ben ik 
begonnen met mijn stage bij Stichting Mano.
Saeed: Ik ben Saeed en ik ben 33 jaar oud. Ik kom ook uit 
Syrië. Ik woon hier al zes jaar. Ik volg de opleiding voor 
‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’ bij Albeda 
en heb twee jaar stagegelopen bij Stichting Mano. Nu begin 
ik met mijn stage bij de Pauluskerk. Ik ben niet getrouwd en 
heb geen kinderen.

Waarom hebben jullie de opleiding gekozen?
S: In Syrië heb ik bedrijfskunde gestudeerd, heel iets 
anders. Door de revolutie en oorlog kwam ik hier en ik 
kreeg hier heel veel hulp van Stichting Mano en van andere 
organisaties. Dat heeft me geraakt en daarom wil ik nu mijn 
ervaring en vaardigheden teruggeven aan mensen, die net 
als ik in een moeilijke situatie zitten.
B: Ik studeer Maatschappelijke Zorg en heb stagegelopen 
bij Humanitas, waar ik mij inzet voor oude mensen met 
dementie. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik in de 
zorg wil werken. Zo ben ik begonnen met vrijwilligerswerk 
in de zorg. Daarna hoorde ik over deze opleiding en het leek 
mij interessant. Ik heb ook ervaring door mijn oma te helpen. 
Bij Albeda zit ik in het Dunya-traject dat ons de kans biedt 
om tijdens de opleiding ook ons taalniveau te verbeteren.

Wat was uw eerste stap toen u in Nederland aankwam?
S: De taal leren. Heel belangrijk want zonder taal kun je niks 
bereiken. Je kunt geen contact met andere mensen maken, 
je kan geen baan vinden, niet studeren. De tweede stap is 
ook belangrijk: nieuwe mensen ontmoeten en de cultuur 
leren kennen. Weten wat  de mensen hier doen, waar ze 
over praten. Die informatie moet je begrijpen en weten. 
B: Ik ben ook eerst de taal gaan leren en ik vind het nog 
steeds moeilijk. Maar het is heel belangrijk in een nieuw 
leven, in een nieuwe cultuur. Het is belangrijk dat je durft te 
praten, dat je het toch doet ook als het nog niet goed is. Heel 
veel oefenen. Veel praten met mensen en dan kun je verder 
met je toekomst.

Wat deden jullie in Syrië?
S: Ik heb mijn hele leven daar gestudeerd. Naast mijn 
studie Bedrijfskunde werkte ik in een fabriek voor 

diergeneesmiddelen en ik heb ook als verkoper gewerkt in 
de detailhandel, in verschillende winkels.
B: Ik ging naar de middelbare school en haalde mijn 
havodiploma. Daarna ben ik getrouwd en kreeg ik twee 
kinderen en was ik huisvrouw. In Syrië heb ik niet gewerkt. 
Ik was net begonnen met de studie Arabische literatuur 
toen de oorlog begon en alles stopte.

Wat doen jullie op dit moment verder in Nederland?
B: Naast mijn opleiding volg ik cursussen, bijvoorbeeld 
taalcursussen. Als ik tijd heb doe ik mee aan workshops. Ik 
ben altijd bezig.
S: Ik probeer mijzelf te ontwikkelen. Naast mijn studie 
volg ik cursussen Engels en Nederlands en andere mooie 
workshops. Ik doe vrijwilligerswerk, ik haal boodschappen 

voor senioren. Ik sport, ik ga naar de fitness en probeer 
nieuwe mensen te ontmoeten om mijn netwerk te 
vergroten.

Wat is jullie droom?
B: Mijn opleiding afmaken! En daarna een goede baan 
vinden. En ik wil de taal perfect spreken.
S: Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik maak wel 
doelen, maar meer voor de korte termijn. Bijvoorbeeld 
mijn opleiding volgen en stagelopen. Nu ben ik bezig om 
een betaalde baan te vinden. Ik wil mijn diploma halen 
en later trouwen en een huis kopen en… ja dat is wel een 
soort van droom: ik wil mijn eigen restaurant hebben.

Hebben jullie tips voor het beginnen van een opleiding 
in Nederland?
S: Je moet iets vinden wat bij jou past. Het maakt niet uit 
wat je gedaan of gestudeerd hebt in Syrië. Hier kun je alles 
studeren wat je wilt. En als je iets kiest wat echt bij je past 
en wat je leuk vindt dan is dat ook goed voor de komende 
vijf of tien jaar. Dus ontdek jezelf! Weet wat je wil! En ga 
naar alle open dagen, ook buiten Rotterdam. Dan heb je 
veel informatie over de verschillende opleidingen. 
B: Kies vrijwilligerswerk dat past bij wat je wil gaan 
studeren. Dan krijg je al ervaring met de mensen en met 
de instanties, bijvoorbeeld het ziekenhuis. Zo leer je ook de 
taal sneller. Ik moest bijvoorbeeld een taxi bestellen voor 
de mensen.

Welke fouten hebben jullie in het begin gemaakt?
S: Ik ben na vier jaar met mijn studie begonnen. Dat was te 
lang, het had eerder gekund. Ik heb anderhalf of twee jaar 
getwijfeld over wat ik wilde studeren, mijn diploma laten 
waarderen, mijn taal verbeterd, maar ik had geen doel. 
B: Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan wat niet echt 
leuk was. ik voelde me niet goed en was alleen terwijl 
de anderen wel samen spraken. Ik wilde doorzetten, 
misschien komt het morgen goed, dacht ik. Dat heb ik 
twee maanden volgehouden, maar ik had eigenlijk na 

een week moeten stoppen. In die periode weet je of dit 
vrijwilligerswerk wel of niet bij jou past.

Hoe kan ik mijn Nederlands verbeteren?
S: Door lessen te nemen, boeken te lezen en radio te 
luisteren. Nieuws volgen is ook heel belangrijk want dan 
leer je ook over wat er gebeurt in het land en je hebt 

Interview met Batoul en Saeed

Een nieuw leven als kans 
om iets nieuws te studeren
Bij Stichting Mano komen wij altijd heel veel mensen tegen die druk bezig zijn met het inrichten van hun nieuwe leven in Rotterdam. Bijvoorbeeld Batoul en Saeed! Zij hebben 
ervoor gekozen om in Nederland aan een nieuwe studie te beginnen. Wij zijn heel nieuwsgierig naar hoe dat voor hen is en nodigden hen uit op de redactie voor een interview!

Saeed en Batoul

Batoul bezig met haar vrijwilligerswerk bij Humanitas
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onderwerpen om met andere mensen over te praten. 
Probeer altijd nieuwe mensen te ontmoeten en doe 
vrijwilligerswerk.
B: Vrijwilligerswerk is heel belangrijk of kijk naar 
kinderprogramma’s op tv, die zijn heel mooi en duidelijk, 
daar kun je veel van leren. Probeer contact te hebben met 
je buren.

Hoe kan ik goed een nieuw leven beginnen in 
Rotterdam?
S: Mijn mening is dat je een diploma moet halen want dat 
garandeert een goede toekomst en je taalniveau verbetert 
enorm. Ik dacht dat is moeilijk, ik kan het niet, en de eerste 
paar maanden van mijn studie dacht ik aan stoppen, maar 
nu zit ik in het tweede jaar en gaat het goed.
B: Zelfvertrouwen is belangrijk, geloven in jezelf. En ga 
kennismaken met de buren en meld je aan bij Stichting 
Mano!

Hebben jullie tips voor een goed nieuw leven in 
Rotterdam?
S: Eet gezond, slaap goed, doe aan sport. Nee even serieus. 
Het is belangrijk om actief te zijn, ga naar evenementen, 
doe veel sociale activiteiten om mensen te ontmoeten 
en de taal te oefenen. Ik deed mee aan activiteiten in de 
bibliotheek van Rotterdam, het Taalcafé en aan Walking & 
Talking en daar heb ik heel veel mensen leren kennen, elke 
keer vijf of zes.  Stel jezelf een doel om te weten waar je 
naartoe gaat.
B: Het is heel moeilijk, een nieuw leven waarin jouw 
familie in Syrië is gebleven en de oorlog een belangrijke 
herinnering is, alles is weg. Toch moet je proberen om te 
beginnen met je nieuwe leven, kennismaken met nieuwe 
mensen, altijd bezig zijn, niet alleen thuis gaan zitten.

Hebben jullie een goed netwerk opgebouwd en hoe 
hebben jullie dat gedaan?
B: Ja, via vrijwilligerswerk, de taalscholen, buren, nieuwe 
mensen ontmoeten, reizen naar nieuwe plekken. En ga 
naar informatiesessies over wat jij interessant vindt. Voor 
mij was dat zorg. Tijdens de coronapandemie was er zo’n 
sessie en kon ik kennismaken met mensen uit de zorg en 
contactgegevens, zoals LinkedIn, uitwisselen. Bij hen kan 
ik aankloppen voor vragen over werk, stage en tips. Ik heb 
via LinkedIn vrijwilligerswerk gevonden bij het Maasstad 
Ziekenhuis.
S: Een gezond netwerk is niet hoeveel mensen jij kent, 
maar ook of deze mensen jou verder kunnen helpen met 
jouw plan, bijvoorbeeld gaan studeren, of werken. Zoek 
naar die mensen die in dezelfde branche zitten of met 
dezelfde opleiding bezig zijn om de nuttige informatie 
van hen te krijgen. Bij het zoeken naar een betaalde baan 
kreeg ik hulp van ongeveer tien verschillende personen 
en organisaties. Mijn maatje vanuit Stichting Mano hielp 
mij ook heel erg met het beginnen van mijn opleiding, met 
hoe het systeem werkt en belangrijke informatie. Wat ook 
belangrijk is: mijn LinkedIn-pagina is netjes opgebouwd en 
ik krijg altijd contactsuggesties van mensen die hetzelfde 
doen of professioneel interessant voor mij zijn. Ik raad jullie 
aan om een goed LinkedIn-profiel te maken.

Wat zouden jullie nu doen 
met een nieuw leven?
S: Wat zou ik doen? Ik wil 
graag mijn leven opbouwen 
en even rust hebben na 
alle ellende van de laatste 
tien jaar in Syrië en daarna 
de eerste jaren hier in 
Nederland, die waren ook 
heel moeilijk. Dus ik zoek 
naar een beetje rust en ik 
wil iets nuttigs doen, niet 
alleen voor mij, maar iets 
teruggeven aan Nederland, 
aan de Nederlandse 
maatschappij en aan de 
andere mensen die nu hulp nodig hebben. 
B: Ik wil een betaalde baan krijgen zodat ik mijn uitkering 
kan stopzetten.

Wat was de grootste uitdaging in Nederland?
B: De taal, natuurlijk, de taal. Daarna de opleiding. Ik ben 
niet klaar met de taal. Ik heb cursussen en vrijwilligerswerk 
gedaan, maar dat is niet genoeg om een studie te volgen in 
een nieuwe taal. Dus eerst dacht ik dat ik niet kon studeren 
en toen ik was begonnen dacht ik eerst wat doe ik hier, 
want het was zo moeilijk om te begrijpen. Het is nu nog 
moeilijk, maar het gaat steeds beter.
S: Er waren heel veel uitdagingen! Veel dingen waren 

moeilijk. Vooral dat ik alleen was hier omdat mijn familie 
in Syrië was achtergebleven. Als je hier leeft, jouw lichaam 
hier en jouw geest daar, dan is dat erg moeilijk. Je blijft heel 
de tijd aan hen denken en aan hun situatie. En tegelijkertijd 
moet je hier jouw leven opbouwen, jouw zaken regelen, 
zonder de taal, zonder vrienden en familie in een nieuwe 
cultuur. Je moet leven in twee verschillende culturen, 
de westerse en de oosterse cultuur. Culturen die soms 
botsen. Uitdagingen waren er ook door de opleiding, een 
heel ander onderwijssysteem. En je moet jezelf heel de tijd 
aanpassen aan de situaties. Het zijn allemaal uitdagingen, 
maar als je een doorzetter bent, kun je alles overwinnen.

Wat vinden jullie van jullie nieuwe leven?
S: Ik ben echt blij met wat ik bereik. En ik vind de 
Nederlandse mensen ook heel aardig en behulpzaam en 
dat is ook heel fijn. Ja, ik ben tevreden met mijn leven hier. 
Maar ik hou niet van het Nederlandse weer. Vandaag op de 
Erasmusbrug ging ik bijna vliegen. En ik wil mijn rijbewijs 
nog halen, dat is ook een droom.
B: Ik ook, ik ben tevreden met mijn leven, met mijn familie. 
Ik ben trots op mijn opleiding en kinderen. Ik kan nog meer, 
maar met de tijd. 

Wat missen jullie van Syrië?
B: Mijn familie. En het weer. En de sociale contacten. 
In Syrië ben je heel veel samen met familie of andere 
bekenden. Dat kan ook zonder afspraak, spontaan. 
S: De familie, zeker. Contact met vrienden. Het weer. Ik 
mis ook het makkelijke leven. Hier is het ingewikkeld, met 
veel regels, veel routine. Hier heb ik helemaal geen tijd. Als 
je werkt of studeert blijft er weinig tijd over voor andere 
dingen. In Syrië is dat anders. Na werk of universiteit is 
het 14.00 of 15.00 uur en is er nog tijd over voor andere 
dingen. En ik mis de restaurants.

Saeed bezig met zijn stage bij Stichting Mano
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Interview met ondernemers Fatima en Sevde

‘We hebben van onze passie ons werk 
gemaakt in onze nieuwe levens!’
Er zijn ook nieuwe Rotterdammers die in hun nieuwe levens ervoor kiezen om als ondernemer aan de slag te gaan. Fatima (Patisserie Tima en Freshka) en Sevde (Mosaic 
Art Studio) begonnen in Nederland allebei een eigen onderneming, deden mee aan het Ondernemerstraject van SamenDoorSamen en het gaat hartstikke goed! Wij werden 
nieuwsgierig naar hun succesformule en gingen een kijkje nemen in hun atelier en bakkerij.

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Sevde (30) en ik kom uit Turkije. Ik woon ongeveer 
drie jaar in Nederland. Ik leer de taal en werk ook nu 
tegelijkertijd. Zeven maanden geleden (interview was in 
juni, red.) zijn we begonnen met dit atelier van Mosaic Art 
Studio. Ik geef hier workshops mozaïek. Mensen kunnen 
hier komen om hun eigen lamp te creëren en ik probeer 
tijdens de workshop mijn taal te verbeteren. Zo leer ik 
veel over de Nederlandse cultuur en ik ontmoet heel veel 
mensen. Hiervoor was ik een kleuterjuf, maar ik wil graag 
als kunstenaar verder gaan. Ik wil mijn atelier laten groeien, 
dat is nu mijn droom die ik waar wil maken.

Was het moeilijk om deze onderneming te starten?
Door de taal was het wel lastig. Je hebt tijd nodig om alles 
te begrijpen en met mensen te kunnen communiceren. 
Het kost minimaal drie of vier jaar om alles opnieuw op 
te bouwen en de cultuur, de mensen en de markt te leren 
kennen. Door het atelier heb ik wel heel veel geleerd, 
door met mensen te communiceren en hun cultuur te 
leren kennen tijdens het werk. Ik weet nu veel meer over 
Nederlandse mensen. 

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik vind het leuk om ook in mijn vrije tijd creatief bezig te 
zijn. Ik doe ook macramé, sierraden maken, borduren en 
werken met klei. Daarom werd dit mijn werk en nu kan ik 
mijn passie en werk combineren. Maar ik hou ook van een 
film kijken of wandelen of kamperen.

Heb jij tips voor een goed nieuw leven in Rotterdam?
Leer de taal, dat is echt belangrijk om de cultuur te 
begrijpen en met mensen te kunnen communiceren. En 
altijd bezig zijn. Als je iets gaat doen, zien mensen dat en 
Nederlandse mensen geven altijd commentaar, positieve 
kritiek. Er is altijd wel iemand die vraagt hoe het gaat, wat 
je doet, daar krijg ik energie en motivatie van. En heel 
belangrijk is je netwerk uitbreiden om de plek waar je 
woont beter te begrijpen.

Hoe ging het in jouw nieuwe leven?
In het begin was het wel moeilijk en eenzaam omdat we 
bijna niemand kenden. Toen ik een eigen huis had werd 
alles wel beter want toen kon ik een cursus volgen en naar 
de bibliotheek gaan, de taal leren en meer mensen leren 
kennen. De regels zijn hier heel anders, alles werkt anders. 
Huishoudelijke dingen aanvragen zoals elektriciteit, water, 

of afval scheiden, dat is best lastig in het begin omdat je de 
taal niet begrijpt. Uiteindelijk konden we wel alles oplossen, 
maar officiële dingen blijven lastig.

Hoe ben jij op het idee van deze onderneming gekomen?
Toen corona kwam begon ik met mijn handen iets te 
creëren en dat vond ik heel leuk. Zo kwam het idee van 
het openen van het atelier, ook om zo meer mensen te 
ontmoeten en mijn Nederlands te verbeteren. Een vriend 
in Hong Kong heeft ook drie jaar geleden een mozaïek 
atelier geopend waar lampen worden gemaakt. Ik heb dit 
atelier en concept gezien en ben ook met mozaïek gestart. 
Ik merkte dat Nederlandse mensen het heel leuk vinden 
en het werd nog niet aangeboden. Mensen zijn hier vaker 
bezig met tegelmozaïek om zo een eigen tafel, sofa of 
spiegel te maken. Glasmozaïek is nieuw hier.

Waarom wilde jij een eigen onderneming starten?
Ik wilde graag weer blij worden. Ik heb vier jaar als 
kleuterjuf gewerkt, maar ik was niet echt gelukkig. Ik 
miste iets en was niet altijd tevreden. Een onderneming 
is ook een beetje spannend omdat de inkomsten minder 
stabiel zijn, maar het doel is niet het geld, maar blij 
worden en tevreden zijn. Nu ben ik samen met anderen 
creatief en krijg ik altijd inspiratie van mijn deelnemers. 
Iedereen maakt elke dag unieke lampen en ik zie elke dag 
verschillende ideeën. 

Hoe heb je het verder aangepakt?
Samen met mijn man heb ik alles gestart. We hebben 
meegedaan aan de ondernemerschapscursus van Stichting 
Mano en ik heb een kunstopleiding gevolgd. We hebben 
heel veel kennis en informatie voor marketing verzameld 
en mensen leren kennen. Een goede voorbereiding is heel 
belangrijk.

Heb je tips om een nieuw onderneming te starten?
Het is moeilijk om alleen te starten als statushouder want 
je moet heel veel weten en echt heel veel geld hebben. 
Dus is het belangrijk om via stichtingen veel te leren over 
ondernemen en ondersteuning te krijgen. Daarna kun je 
zelf starten en gaan de deuren open. Het helpt ook als je 
Stichting Mano kan noemen als je bij een ander bedrijf of 
andere organisatie aanklopt. Ze zijn beroemd hier.

Wat was de grootste uitdaging?
Alle stappen zijn een uitdaging, maar het atelier openen 
was de grootste stap. We hebben zes maanden gezocht 
naar een goede ruimte op een goede locatie. We 
benaderden veel makelaars maar kregen geen antwoord. 
Via André van Stichting Mano hebben we een locatie 

gevonden. Hij had een kennis en zo hebben we ‘via via via’ 
deze plek gevonden.

Voor wie zijn de workshops mozaïek bedoeld?
Iedereen vanaf 10 jaar kan zelf meedoen. Kinderen onder 
de 10 jaar kunnen meedoen met de begeleiding van een 
volwassene. Aanmelden kan via de website. Hier kun je 
de datum uitkiezen en bepalen welke soort lampen je wilt 
maken.

Alle kleinere lampen in het atelier zijn door Sevde zelf 
gemaakt tijdens de workshop. In het atelier zijn ook grotere 
decoratieve lampen te koop en ook borden. “Borden ben 
ik nu aan het maken van keramiek. Die wil ik ook hier gaan 
maken in het atelier, maar ik ben nog op zoek naar een 
oven. Dat wordt de volgende stap. Uiteindelijk wil ik een 
atelier vol met verschillende workshops. Met elke creatieve 
activiteit leer ik ook weer nieuwe woorden. Die zet ik dan 
samen met mijn taalmaatje op een rij. Zo maak ik ook elke 
keer weer een stap qua taal.”

En hoe gaan de zaken?
Het gaat goed en elke maand gaat het beter. Ik probeer 
alle klanten tevreden te maken want dan wordt het via 
via nog beter. En we gebruiken sociale media om meer 
klanten te krijgen. We doen mee aan beurzen om zo meer 
naamsbekendheid te krijgen en een interview in een krant is 
ook een goede manier om nieuwe deelnemers te bereiken. 
Misschien gaan we nog een keer iemand inhuren voor 
marketing die nog betere advertenties kan schrijven in het 
Nederlands. We deden ook mee aan een Rotterdampasactie. 
Het is bijna altijd druk op vrijdag, zaterdag en zondag. En 
doordeweeks komen ook altijd klanten.

Hoe werkt de workshop?
De workshop duurt ongeveer 2,5 of 3 uur. Ik heb twee 
soorten glazen bollen, voor een waxinelichtje en voor 
een lamp. Dit is de lijm en een pincet en we hebben ook 
patroonpapier, maar zelf iets creëren mag ook. Je kan 
de kleuren kiezen en hier patronen maken op het papier 
met verschillende kleurcombinaties en daarna stap voor 
stap lijmen en plakken op de lamp, en zo met stukjes 
glas en kralen de ronde ruimte van de bol opvullen. Als 
alles geplakt is werk ik het met gips af en later kunnen de 
mensen dan hun lamp ophalen of we sturen ze op. Het lijkt 
moeilijk om alles recht te plakken, maar daar hebben we 
goede tips voor!

Wat zijn jullie plannen?
We willen nog duurzamer worden en kijken hoe we 
gerecycled glas kunnen gebruiken.

Sevde



De Nieuwe Rotterdammert 13

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Fatima, ik ben 29 jaar. Ik ben van origine 
Marokkaans, maar ik ben in Frankrijk opgegroeid. Drie jaar 
geleden ben ik naar Nederland verhuisd en in Rotterdam 
komen wonen om een nieuw leven te beginnen. Nu heb 
ik Patisserie Tima als zelfstandig ondernemer en samen 
met mijn nicht heb ik een zeepwinkel in het centrum die 
Freshka heet.

Waarom ben je een nieuw leven begonnen?
Ik woonde in Frankrijk en toen is mijn vader overleden. Dit 
was alsof mijn leven stopte. Om verder te kunnen wilde 
ik alles veranderen, een andere plek, stoppen met mijn 
studie Marketing en weer doen wat ik vroeger leuk vond: 
bakken. Patisserie was mijn hobby, dat deed ik altijd met 
mijn familie. Mijn nicht woonde al in Rotterdam en zo ben 
ik hier gekomen en werd ik voor het eerst in mijn leven een 
ondernemer. 

Wat doe je in jouw vrije tijd?
Mijn hobby’s zijn bakken en zeep maken.

Heb jij tips voor een goed nieuw leven in Rotterdam?
Niet opgeven want het is, als je hier nieuw bent, best lastig. 
Je moet de taal leren, mensen leren kennen, de cultuur 
begrijpen. Je moet blijven geloven in jouw droom. Maar ook 
de taal is heel belangrijk. Als je de taal niet leert wordt het 
heel moeilijk.

Waarom ben je gestart met Patisserie Tima?
Het was eerst mijn hobby. Veel mensen zeiden tegen mij: 
je maakt lekkere dingen, waarom verkoop je niet wat je 
bakt? Dus zo ben ik begonnen en heb ik van mijn hobby 
mijn werk gemaakt. Dat was ook mijn droom. Ik wilde mijn 

hobby uitbreiden. Voor mij is het geen werk, maar een 
passie. Wanneer je van iets houdt en je wil het doen, moet 
je het gewoon doen en dan wordt het vanzelf een succes.

Heb je tips om een nieuwe onderneming te starten?
Niet opgeven. En goed de taal leren want het is belangrijk 
voor alles: om bij de Kamer van Koophandel te vertellen 
wat je doet, om met je klanten te kunnen praten want dat 
is heel belangrijk. In het begin was ik verlegen en durfde 
ik niet veel tegen de klanten te zeggen, maar ik merkte dat 
ze het leuk vonden als ik mijn verhaal vertel als ze mijn 
producten proeven.

Wat zijn je plannen?
Ik wil uiteindelijk echt een eigen zaak openen waar klanten 
ook op bezoek kunnen komen om te kopen of iets lekkers 
te eten. Een plek waar mensen ook Marokkaanse thee en 
koffie kunnen drinken in combinatie met patisserie. Ook 
wil ik meer bedrijven bereiken, naast particulieren. Dat 
zorgt voor grotere bestellingen in plaats van een taart of 
een paar cupcakes.

Welke problemen kwam je tegen in jouw nieuwe leven?
Dat was de taal, dat was het eerste probleem in Nederland, 
maar ook bij mijn werk. En financieel gezien is het lastig 
om te beginnen. Je kunt best een plek vinden waar je kunt 
bakken, maar hoe ga je het betalen?

Hoe ben jij op het idee gekomen?
Ik hou van creativiteit, van zelf dingen maken. En als ik bij 
iemand ga werken, kan dat ook leuk zijn, maar ik hou ook 
van zelfstandig zijn.

Hoe heb jij jouw project gepland?
Alles liep toevallig. Ik heb meegedaan aan 

SamenOndernemen omdat iemand mij de tip gaf om 
hieraan mee te doen. Ik heb zo ook veel mensen leren 
kennen en mijn netwerk uitgebreid. Tijdens het traject kon 
ik de eerste stappen zetten om mijn patisserie te beginnen. 
Ik was altijd verlegen en heb zo ook meer leren durven 
praten, door veel cursussen te volgen en door mee te 
doen aan de sociale activiteiten. Nu wil ik doorgaan en alle 
kansen benutten die ik krijg.

Bak je alleen in opdracht?
Ik verzorg ook workshops voor kinderen en volwassenen. 
Ik wil hier meer werk van maken. Bijvoorbeeld voor 
kinderfeestjes. Ik heb al workshops gegeven voor Stichting 
Mano als activiteit op het opvangschip.

Hoe gaan de zaken?
Het gaat goed. Het blijft groeien.

Hoe is jouw week?
Druk want als ik geen bestelling heb, ben ik bij Freshka. 
Soms ben ik in de ochtend hier en in de middag in de 
zeepwinkel. Ik heb veel particuliere klanten, via Facebook, 
Instagram en advertenties. Mensen keren terug en maken 
reclame voor mij zodat er nieuwe klanten komen.

Heb je ook gestudeerd voor patisserie?
Ik heb geen opleiding gedaan voor patisserie, maar heb het 
geleerd van mijn moeder. Het zit in de familie, maar dan 
gaat het vooral om Marokkaanse koekjes. In Frankrijk heb 
ik zelf ook veel geleerd. Ik keek video’s en ken mensen die 
ook patisserie doen. Nu heb ik heel veel eigen recepten.

We hebben jouw gezien op een billboard in de stad!
Een mevrouw van de Kamer van Koophandel heeft mijn 
profiel aan Ondernemen010 gegeven en toen ben ik 
samen met mijn nicht geïnterviewd over de zeepwinkel. En 
nu verschijnt mijn foto op billboards in de stad en is mijn 
verhaal gedeeld met heel Rotterdam via de website en 
sociale media.

Meer weten? Kijk op:
www.mosaicartstudio.nl

en
www.patisserietima.nl 

Fatima heeft haar werkplaats van Patisserie 
Tima vlak naast Sevde, aan de Maas met 
uitzicht op de Brienenoordbrug! 

Fatima
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Wij zijn nieuwsgierig naar de eerste reacties!

Congres met nieuwe Rotterdammers in de hoofdrol!
Ervaringsdeskundige nieuwkomers en Stichting Mano organiseerden in juni het congres ‘Nieuwe Rotterdammers Denken Doen Beslissen Mee!’ over hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat nieuwe Rotterdammers sneller stappen kunnen zetten richting goed werk en toegang krijgen tot de benodigde (mentale) gezondheidszorg. Wij van de redactie waren 
benieuwd en vroegen bezoekers om hun eerste reactie aan het eind van de congresdag!

Wij kunnen veel 
leren van nieuwe 
Rotterdammers

Zo veel verschillende mensen 
bij elkaar

Vooral je best doen

Mensen kunnen 
zelfredzaam 
worden

Heel veel geleerd over mentale 
gezondheid onder Eritreeërs
Lieke is directeur van Stichting Mano. Wat 
vond u van dit congres? vraag ik haar. “Heel 
leuk! Het was voor ons heel hard werken om 
het goed te maken. Maar ik heb vandaag echt 
genoten. Ik heb een hele leuke dag gehad, 
heel veel informatie gekregen en heel veel 
leuke mensen ontmoet.” Ik vraag haar wat zij 
het meest interessant vond en waarom? “Er 
was een workshop over mentale gezondheid 
onder Eritreeërs en daar heb ik heel veel 
nieuwe dingen geleerd, dus dat vond ik het 
meest interessant.” Tot slot vraag ik Lieke om 
tips voor een goed nieuw leven in Rotterdam. 
“Wat een grote vraag! Ik zou zeggen, neem 
de Rotterdampas en ga alles onderzoeken in 
Rotterdam. Dat is mijn tip!”

Leo van Loon is oprichter van de Werkclub. 
Wat vindt u van dit congres? vraag ik hem. 
“Een mooie vraag. Ik vind dit congres heel 
erg mooi, juist ook omdat de mensen om 
wie het allemaal gaat centraal staan. Dat 
ze een centrale plek in het programma 
krijgen, zoals jij nu met mij praat. Het 
meest interessant vind ik de samenkomst 
van alle partijen, dat er zo veel 
verschillende mensen bij elkaar komen. 
Mijn tips voor een goed nieuw leven in 
Rotterdam zijn: ga zo door! Zoek anderen 
op die je normaal niet zo snel zou durven 
aanspreken. Dan zal je merken dat er veel 
meer Rotterdammers dan je denkt open 
staan voor een gesprek en om een beetje 
hulp te bieden!”

Tom van Doveren werkt bij Het Lab 
Rotterdam waar hij kinderen, jongeren 
en volwassen wat bijbrengt over digitale 
techniek. Hij is na afloop van het congres 
gearriveerd omdat hij heeft gewerkt 
voor Stichting Mano als docent bij het 
leerwerktraject Onderwijs. Heeft u nog tips 
voor een goed nieuw leven in Rotterdam? 
vraag ik hem. “Vooral je best doen, zorgen 
dat je buiten het eigen kleine kringetje komt 
en dat je contact maakt met de mensen in 
Nederland zodat zij leren beseffen dat je uit 
een hele vervelende situatie komt. Én de 
toekomst positief tegemoet zien!”

Patrick van de Westelaken is een van 
de directeuren van Stichting Mano. Zijn 
functie is meer het zakelijke gedeelte van 
de stichting regelen. En hij werkt veel 
op de Volendam, in de opvang voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne. “Het is heel 
belangrijk dat dit congres de mensen om 
wie het gaat een stem geeft. Zij hebben zelf input gegeven en kunnen vertellen 
en presenteren. Dat is wat wij vanuit Mano heel belangrijk vinden: samen met de 
doelgroep iets bedenken en niet vanuit een hoge toren. Vandaag was ik achter de 
schermen bezig, dus ik heb niet heel veel workshops gezien. Interessant vond ik de 
workshop van wethouder Froukje de Jonge. Haar visie is: veel aandacht geven aan 
de mensen. Alleen zo begrijp je echt wat de hulpvraag is van de mensen. Ik was 
blij dat een wethouder zoiets zegt. Mensen moeten wel zelfredzaam worden, maar 
dat kan je niet verwachten als ze hier net aankomen, in een ingewikkeld land met 
een ander systeem. En de talkshow over vluchtelingen uit Oekraïne was ook heel 
goed omdat het ging over wat we nu allemaal snel bereiken met de Oekraïners. 
Dat biedt perspectief voor alle doelgroepen, ook voor hen die nog steeds wachten 
op hun status. Tips voor een goed nieuw leven? Ga veel naar buiten en doe veel 
aan beweging en probeer veel verschillende mensen te leren kennen, want zo kom 
je ook weer nieuwe kansen tegen.”

Lieke

Kholoud en Henk

Dirk Ruyssenaers is 79 jaar en vrijwilliger 
bij Stichting Mano. “Ik heb mij altijd bezig 
gehouden met personeel. De juiste man 
of juiste vrouw op de juiste plaats, dat 
was altijd de leidraad. Ik vind het leuk om 
als vrijwilligers mee te doen want je blijft 
er jong bij en actief. Ik vind het belangrijk 
om bij te blijven op het gebied van werk 
en personeel, dus maak ik praatjes met 
jonge mensen in winkels, maar ook op 
het gebied van nieuwkomers, om mijn 
vrijwilligerswerk goed te kunnen doen. Ik 
vond dat het congres heel goed in mekaar 
zat, met veel variatie aan sprekers. Ik 
heb de sessies gekozen die het dichtst bij 
werken liggen. Het was heel interessant. 
Nieuwkomers adviseer ik bij een club 
te gaan, dan krijg je contacten, of ga in 
het park zitten, want daar komen veel 
senioren en die willen graag praten. Ga 
in gesprek, nodig de mensen uit voor een 
kopje koffie. Laat de mensen praten, dan 
komt het allemaal goed.”

Patrick

Leo

De sessies over werk waren heel 
interessant

Dirk

Henk Kleij is al een jaar of tien voorzitter 
van Stichting Mano en is hier vandaag 
omdat hij heel graag al het nieuws wilde 
horen en hij heeft de dag geopend en 
gesloten. “Het was een prachtige dag! 
Heel goed dat er heel veel aandacht 
is gegaan naar hoe we kunnen leren 
van ervaringsdeskundige nieuwe 
Rotterdammers en dat zij bepaald hebben 
wat er moest gebeuren op dit congres 
waardoor je echt belangrijke dingen aan 
de orde kan stellen. En ik vind het ook fijn dat het soms ook gewoon lekker praktisch 
was, dat mensen naar huis gingen met tips van zo kun je het anders aanpakken. De 
opening van Sander Terphuis was heel sterk. Hij vertelde over hoe hij uit Iran gekomen 
is en een Nederlandse naam aannam die niemand in Nederland nog had, maar wel 
heel Nederlands klinkt, en over alle dingen waar hij tegenaan gelopen is tijdens al zijn 
jaren in Nederland. En ik was erg onder de indruk van het interview met Oekraïense 
vluchtelingen. Ik hoop dat we steeds een beetje beter worden in nieuwkomers een plek 
te geven. Mijn tip voor nieuwe Rotterdammers is: houd je oren en ogen open. Het is soms 
een beetje een gekke stad, met heel veel moderne gebouwen, maar ook een stad met 
heel veel gezelligheid. Heb daar oog voor, kijk waarbij je kunt aanschuiven. Als je twijfelt, 
toch gewoon gaan.”

Tom en Maya
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Samen kunnen we zoveel meer

Spannend om te zien hoe inbreng 
doelgroep uitpakt

Op een simpele manier kun je al 
veel belangrijks doen

Er is in werkelijkheid veel meer aan 
de hand

Als je de verhalen hoort begrijp je de 
urgentie

Het congres was mooi en krachtig

Lieke is beleidsadviseur bij Gemeente 
Rotterdam. “Ik vind het congres een heel 
mooi initiatief van Mano en ik heb heel veel 
gehoord en nieuwe mensen ontmoet. Ik 
moet het ook even laten bezinken, alles wat 
ik vandaag heb gehoord. Interessant vond 
ik de sessie over mentale gezondheid. We 
weten dat er ondersteuning nodig is op het 
gebied van mentale gezondheid, maar als 
je dan de verhalen hoort vind ik dat er wel 
wat meer urgentie op mag en dat we daar 
echt iets voor moeten gaan organiseren. 
Maar hoe, dat is nog wel lastig. Mijn tips 
voor nieuwe Rotterdammers zijn: vooral 
veel door de stad wandelen, meedoen aan 
activiteiten in je buurt of bij Mano. Ik hou zelf 
van fietsen, dus ik fiets ook veel door de stad, 
dan kom je ook op nieuwe plekken. En er zijn 
in de zomer heel veel activiteiten dus ik zou 
zeggen: bekijk de Rotterdampagina ook want 
daar staan heel veel leuke activiteiten op die 
je als Rotterdammer kan doen in de zomer.”

Minet Tesfay is 38 jaar en komt uit Eritrea. Hij 
is verpleegkundige. In Eritrea ga hij college aan 
studenten en in Nederland is hij in het Erasmus 
MC begonnen en bezig met zijn BIG-registratie 
om werk van hoger niveau te gaan doen. 
Ook loopt hij stage bij Antes op de Nieuwe 
Binnenweg. “Ik vond het congres niet alleen 
mooi, maar ook krachtig. Ik heb vandaag echt 
drie mooie presentaties en discussies gevolgd. 
Drie dingen vond ik het meest interessant. 
Ten eerste de presentatie van Lubana, echt 
mooi, over psychosociale problemen en hoe 
wij hierbij kunnen helpen. Daarnaast was 
de presentatie van de wethouder uit Almere 
interessant over hoe wij nieuwkomers helpen 
om te participeren op de arbeidsmarkt. En 
mijn presentatie over het onderzoek naar 
trauma onder Eritrese jongeren die nu in 
Nederland wonen na hun vlucht ging ook heel 
goed. Het onderzoek geeft echt diep inzicht 
in wat de jongeren met hun trauma ervaren, 
wat de gevolgen van dit trauma zijn en wat 
wij moeten doen om deze jongeren te helpen. 
Tegen nieuwe Rotterdammers wil ik zeggen: 
Rotterdam is thuis dus er zijn echt veel kansen. 
Als nieuwkomer moet je initiatief nemen om de 
kansen te benutten.”

Esseline van de Sande was op het 
congres om een film te tonen genaamd 
‘Sleutelpersonen werken’. “En daar heb 
ik wat over mogen delen met jullie, en 
ik was betrokken bij een workshop over 
preventieve mentale ondersteuning 
en over wat wij voor elkaar kunnen 
betekenen door een luisterend oor te 
bieden, omdat ik op de opvangschepen 
werk als psychologe. Ik vind het congres 
heel belangrijk want samen kunnen 
we zoveel meer en ik heb veel mooie 
mensen ontmoet en bij elkaar kunnen 
brengen. Een aantal mensen dat op het 
opvangschip verblijft, heeft hun ervaringen 
gedeeld op het congres en ik denk dat 
we zo van elkaar kunnen leren, dat is het 
belangrijkste. De dialoog wordt gevoerd 
hier en ik ben blij dat ik daar ook een 
steentje aan bij kan dragen.”

André Hendrikse werkt ook al drie jaar 
voor Mano en daarnaast werkt hij voor 
de Erasmus Universiteit. “Het congres 
heeft een goede sfeer, ik verwacht ook 
niks anders van Mano. Er was een mooi 
programma. Fijn dat het eindelijk kon 
doorgaan na twee keer uitstel door 
corona. En verder ben ik nog druk met 
nagenieten met een biertje in de tuin. 
Interessant vond ik om te zien hoe het 
experiment gaat als je een congres 
organiseert met heel veel inbreng 
van de doelgroep zelf. Dat was best 
spannend. En ik denk dat het geslaagd 
is. Mijn tips voor een goed nieuwe 
leven in Rotterdam: voel je vrij, denk 
goed na wat je wil want er zijn heel veel 
mogelijkheden in Rotterdam. Misschien 
dat het niet meteen lukt, maar je kunt 
in Rotterdam wel heel veel kanten op, 
veel voor elkaar krijgen. Soms is het in 
kleine stapjes, maar probeer je dromen 
waar te maken.”

Liesbeth heeft Stichting Mano samen 
met Patrick opgericht en is nog steeds 
betrokken als fondsenwerver. “Het 
congres was heel goed. Ik vind het altijd 
heel belangrijk als er zoveel verschillende 
mensen bij elkaar komen met hetzelfde 
doel. Dat was vandaag ook heel erg 
merkbaar. Ik vind het heel goed dat 
dit keer echt de ervaringsdeskundigen 
centraal stonden en dat er echt naar 
hen geluisterd wordt. Ik heb sessies 
bijgewoond over psychosociale 
problematiek en hoe daarmee om te 
gaan. Het was heel mooi om te horen 
hoe je op simpele, laagdrempelig manier 
eigenlijk al zoveel belangrijks kunt doen 
en erger kunt voorkomen als je er maar 
aandacht voor hebt.” Heeft u nog tips 
voor een goed nieuw leven in Rotterdam? 
vraag ik Liesbeth. “Leuke vraag! Ik ben zelf 
geëmigreerd naar Peru en wat voor mij 
heel belangrijk was is actief zijn, maakt 
niet uit hoe, met werk of een hobby, wat 
dan ook, om ervoor te zorgen dat je mensen leert kennen. Ik weet dat mensen in 
Nederland misschien soms minder spontaan zijn, maar ik weet ook dat Rotterdam 
een hele diverse stad is waar heel veel mensen dat wel heel leuk vinden. Daar 
is dit congres een heel mooi voorbeeld van. Hier komen veel mensen die de 
diversiteit omarmen en het heel leuk vinden om van elkaar te leren.”

Marjon Straatman werkt als vrijwillig 
docent voor Stichting Mano en ze begeleidt 
meestal hbo studenten met hun schriftelijk 
werk. “Ik vond het congres heel inspirerend. 
Ik ben naar de workshop geweest van 
Eritrese ervaringsdeskundigen over hun 
onderzoek naar de mentale gezondheid 
onder Eritrese statushouders. Veel mensen 
hebben klachten op het gebied van mentale 
gezondheid, maar vinden het moeilijk om 
daarover te praten, hulp bij te zoeken en 
bij wie en bij wat. Mijn tip voor nieuwe 
Rotterdammers is: durf te vragen want 
heel veel Nederlanders hebben niet in de 
gaten dat alles voor iemand die net hier in 
Nederland is, niet vanzelfsprekend is. Zo zal 
je merken dat mensen zich vanzelf openen.”

Lieke

Minet

Liesbeth

André

Marjon en Maya

Maya en Esseline
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Tijdens koffie, thee en zoetigheden kreeg de wethouder 
een introductie van Stichting Mano en SamenDoorSamen 
en maakte hij ook kennis met de ervaringsdeskundigen 
die een actieve rol spelen binnen de stichting. Lubana 
vertelde over haar carrière binnen Mano, over haar groei 
van deelnemer, naar vrijwilliger, naar stagiair en inmiddels 
projectcoördinator. Legeset (deelnemer en vrijwilliger) en 
Ivan en Isapril (deelnemers en bewoners van het eerste 
opvangschip) vertelden over wat hun deelname aan 
activiteiten van Stichting Mano betekent. Ivan en Isapril 
verbleven eind vorig jaar op het eerste opvangschip 
waarvoor de stichting activiteiten heeft georganiseerd. Na 
een verblijf in het Ibis Hotel hebben zij nu hun eigen plek in 
Rotterdam en al die tijd is Mano bij hen betrokken geweest.

Banketbakkerij
Wethouder Achbar toonde zich bijzonder geïnteresseerd 
en nam ook nog een kijkje bij de klustraining voor vrouwen 
van SamenEmanciperen en bij de taalles van SamenStarten 
waar deelnemers kennismaken met de Nederlandse taal 
en geactiveerd worden om de taal te leren. 
De wethouder was na afloop op LinkedIn onder de 
indruk van de inzet van vrijwilligers bij Stichting Mano. 
“Rotterdam draait op vrijwilligers, dit kunnen we 
terugzien bij Stichting Mano”, schrijft hij op LinkedIn. 
“Mano stimuleert Rotterdammers om te participeren in 
de samenleving. Ze creëren voorwaarden voor mensen 
om hun functie in de maatschappij te ontdekken en 
te benutten. Ze worden daarbij grotendeels geholpen 
door vrijwilligers die taallessen geven, om de nieuwe 
Rotterdammers taalbarrières te helpen overwinnen, of 
een gezin of persoon begeleiden. Deelnemers nemen het 
heft in eigen handen en worden actieve burgers. Zo ook 
Fatima, die ik vandaag heb ontmoet. Zij runt nu een eigen 
banketbakkerij: www.patisserietima.nl.”

Tot slot wachtte hem naast Syrische hapjes ook nog een 
interview met de redactie van De Nieuwe Rotterdammert 
die een krant maakt over het thema ‘Een nieuw leven’.

Interview!
Kunt u zich even voorstellen?
Mijn naam is Faouzi Achbar, wethouder in Rotterdam. Ik 
ben 39 jaar, geboren in Rotterdam. Vader van drie kinderen 
en getrouwd.

Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik leg werkbezoeken af bij organisaties die fantastisch werk 
doen in Rotterdam. Bijvoorbeeld Stichting Mano, waar we 
nu zijn. Daarnaast heb ik regelmatig overleg over plannen 
die in Rotterdam gemaakt worden, specifiek op mijn 
portefeuille: Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie.

Waarom vindt u het interessant om Stichting Mano te 
bezoeken?
Ik heb begrepen dat ze hier hele mooie dingen doen en ze 
zijn nu betrokken bij de opvangschepen die we hebben in 
Rotterdam, waar ze activiteiten organiseren. Ik was heel 
erg benieuwd en wilde alles graag met mijn eigen ogen 
zien waaronder SamenDoorSamen en SamenGroeien. En ik 
wilde graag kennismaken met de ervaringsdeskundigen die 
onderdeel zijn van de stichting.

Wat wilt u betekenen voor nieuwkomers in Rotterdam?
Wat ik mooi zou vinden om te zien is dat elke nieuwkomer 
in Rotterdam zijn plek kan vinden op zijn of haar eigen 
manier. Het is heel goed dat er organisaties zijn, waaronder 
Stichting Mano maar ook andere organisaties, die daar 
ondersteuning in kunnen bieden, zodat elke Rotterdammer 
volwaardig mee kan doen. Of het nou een nieuwkomer is 
of iemand die hier geboren wordt.

Het thema van onze krant is ‘Een nieuw leven’. 
Hoe kunnen wij een goed nieuw leven opbouwen in 
Rotterdam?
Dat verschilt per individu. Elke nieuwkomer in Rotterdam, 
maar ook iedereen die hier wordt geboren, volgt zijn/
haar eigen weg. Persoonlijk denk ik dat het leren van de 
Nederlandse taal wel echt belangrijk is. Met Engels kom je 

ook een eind, maar ik merk wel dat je met de Nederlandse 
taal een enorme voorsprong hebt. Dus probeer de taal 
heel snel te leren en vervolgens is het met de taal veel 
makkelijker om een baan te vinden. Op het moment dat 
je die twee dingen hebt: je spreekt de taal goed en je 
hebt een baan, dan heb je een goede basis om te kunnen 
landen in de stad Rotterdam. Jullie doen het trouwens echt 
fantastisch voor het aantal jaar dat jullie in Nederland zijn!

Hoe kunnen we problemen met integratie oplossen die 
sommige deelnemers wanhopig maken?
Wat ik vandaag heb gehoord bij Stichting Mano is dat 
er hele goede programma’s bestaan, ook als er mentale 
uitdagingen zijn bij mensen. Ik heb ook begrepen dat 
er ervaringsdeskundigen in dienst zijn genomen en dat 
dankzij hun ervaringen ook programma’s weer verbeteren. 
Ik vind dat echt een goede zaak. Wij kunnen dingen 
bedenken, maar ik ben zelf geen Syriër en ook geen 
vluchteling geweest, dus is het heel goed om juist mensen 
uit die landen te betrekken bij de programma’s. Stichting 
Mano is hier mee bezig en dat lijkt me een goede stap.

Wilt u verder nog iets zeggen?
Vandaag geeft mij wel een trots gevoel. Ik heb een aantal 
mensen ontmoet vanochtend en nu ook jullie. Ik vind het 
knap om te zien hoe snel jullie meedoen in de Rotterdamse 
samenleving. Daar ben ik blij om en ik ben trots omdat 
we laten zien dat we in Rotterdam goed bezig zijn en dat 
iedereen die hier komt toch snel een plek kan vinden. 
En als ik jullie dan nu hoor, dan ook mijn complimenten 
voor jullie, voor hoe snel jullie al in de Rotterdamse stad 
meedoen.

De Nieuwe Rotterdammert interviewt wethouder!

Faouzi Achbar is trots op Rotterdam 
na bezoek aan  Stichting Mano
Wethouder Faouzi Achbar heeft in juli Stichting Mano bezocht. Achbar, verantwoordelijk voor Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie ging in gesprek met professionals 
en deelnemers van verschillende projecten van Stichting Mano. Ook nam hij een kijkje bij de taalles van SamenStarten en wij kregen de kans hem te interviewen voor De Nieuwe 
Rotterdammert. “Ik ben blij en trots omdat we in Rotterdam laten zien dat iedereen snel mee kan doen”, stelt hij.

Wethouder Achbar


