
Over SamenDoorSamen
Een van de kwetsbare doelgroepen die we 
begeleiden, zijn statushouders. Mannen, 
vrouwen en kinderen die zijn gevlucht uit 
landen als Eritrea, Syrië en Iran staan ineens 
in onze mooie stad, maar weten niet waar 
ze moeten beginnen. Met SamenDoorSamen 
begeleiden we statushouders - met hulp van 
ervaringsdeskundigen - naar een verbeterde 
zelfredzaamheid en helpen we hen de weg te 
vinden in Rotterdam. 

‘Samen’ stond voor de coronacrisis zeker ook voor 
‘fysiek dichtbij’. De statushouders en de maatjes 
gingen samen de stad in voor een bakkie koffie. In 
Taalcafés werd met meerdere deelnemers de taal 
geleerd. Er werd samen gesport, geschreven aan 
een eigen krant, vrouwen konden onder andere 
deelnemen aan creatieve workshops en ook 
organiseerden we gezellige gezinsuitjes. Helaas is 
dit door de social distancing maatregelen die corona 
met zich meebrengt, allemaal niet meer mogelijk. 

SamenDoorSamen in tijden van corona
Maar juist voor deze kwetsbare groep is het belangrijk 
om onder de mensen te zijn, om Nederlands te blijven 
praten en hun netwerk te vergroten. Daarom hebben 
we snel gezocht naar alternatieven en dat is gelukt! 
In deze krant laten we zien hoe er digitaal wordt 
gesport, hoe we taalcafés online organiseren en hoe 
er creatieve workshops worden gegeven op afstand, 
zodat onze nieuwe Rotterdams niet geïsoleerd raken 
door deze crisis. Juist nu groeien ze door, leren ze door 
en blijven ze zichzelf ontwikkelen. 

Elke statushouder die zich bij Samen door Samen aanmeldt, 
krijgt een kennismakingsgesprek. We kijken goed naar welke 
behoefte er leeft en samen stippelen we een route uit. Gaan 
we op zoek naar taalcursussen of coaching, gaan we voor 
dagbesteding of zoeken we al samen naar een (bij)baan? Vaak 
koppelen we een statushouder aan een maatje, die hem of 
haar wijs maakt in de stad en kan helpen met het leren van 
de Nederlandse taal. Ook organiseren we veel (creatieve) 
workshops en cursussen, waarbij het leren van specifieke 
vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk 
centraal staan. 

De tweewekelijkse krant over projecten van Mano in coronatijd

Stichting Mano helpt kwetsbare Rotterdammers mee te doen in de samenleving. We ondersteunen bij de 
ontwikkeling van kwetsbaar naar daadkrachtig. Honderden Rotterdamse kinderen, jongeren, volwassenen 
en gezinnen volgen wekelijks activiteiten bij Mano of worden bezocht door een vrijwilliger. Vanwege de 
coronacrisis zal dit, in ieder geval tot 1 juni, niet of zeer beperkt mogelijk zijn. Daarom hebben we hard gewerkt 
om onze programma’s op andere manieren aan te bieden, zodat kwetsbare Rotterdammers in deze moeilijke 
tijden niet geïsoleerd thuis zitten, maar zich tóch kunnen blijven ontwikkelen. In deze Mano Weekkrant lees 
je hoe we dat doen. Elke editie staat een ander programma centraal. Deze keer is dat SamenDoorSamen. 

MANO MESSENGER



Digitaal taalcafé 
Normaal vinden de taalcafés op locatie plaats, maar de 
afgelopen weken hebben onze docenten en cursisten keihard 
gewerkt in digitale taalcafés! Het is een gezellige boel in de nu al 
30 taalcafés met ruim 80 deelnemers, waarin op verschillende 
taalniveaus wordt gekletst, geschreven, gesproken en 
geluisterd. Elke docent geeft er zijn eigen invulling aan en de 
deelnemers zijn enthousiast. Docenten Nicole en Daniel en 
cursisten Ryoe en Laila delen graag hun ervaring. 

Docent Nicole: “Ik vind het heel erg leuk om een digitaal taalcafé 
te leiden. Het is tof om - ook in deze tijd - mensen een handje 
te helpen met het leren van de Nederlandse taal. Ik was al 
vrijwilliger bij SamenDoorSamen en mijn laatste maatjestraject 
was net afgelopen, dus toen dit voorbij kwam dacht ik: ja dat 
lijkt me leuk! Ik geef twee keer per week een uur les, naast mijn eigen werk. Dit is de eerste keer dat ik lesgeef 
aan een groep, dus ook voor mij was het een nieuwe en leerzame ervaring. Het leukste vind ik het contact met de 
groep en de vooruitgang die je tijdens de lessen ziet. Ook heb ik veel plezier in het zelf bedenken van oefeningen 
die we tijdens de les kunnen doen. Het is natuurlijk wel jammer dat we alleen digitaal contact hebben en de 
mogelijkheden om Nederlands te oefenen hierdoor wat beperkter zijn. Aan de andere kant is het een mooie 
uitdaging om te kijken wat er toch mogelijk is. Ik ben in ieder geval blij met dit goede initiatief en ik hoop dat de 
deelnemers na deze periode voordeel hebben van wat ze nu leren.” 

“Het leukste is dat we 
met elkaar kunnen 

praten.” - Laila

Cursist Ryoe: “Ik vind het 
digitale taalcafé heel leuk. 
Ik volg twee per week les bij 
docenten Marjon en Emel 
om meer de Nederlandse 
taal te leren. Ik leer 
bijvoorbeeld de voltooide 
en de verleden tijd en ook 
lezen we soms een boek. 
Ik leer nieuwe woorden. 
Volgende week word ik ook 
gekoppeld aan een digitale 
taalcoach.”

Docent Daniel: “Ik vind het digitale taalcafé een hartstikke goed 
idee en het is fijn dat we mensen kunnen helpen tijdens deze 
coronatijd. Ook ik geef twee keer per week les. Het fijnste is 
dat ik mijn kennis kan delen en dat ik de deelnemers daarmee 
help. Daarbij vind ik het heel leuk om te zien hoe andere 
mensen hun ding doen, wat hun cultuur is en vind ik het goed 
om mezelf te ontwikkelen in het lesgeven. Het minder leuke is 
dat sommigen niet naar de digitale les komen zonder iets te 
zeggen of als deelnemers hun huiswerk niet maken.‘’

We zijn heel blij met Daniel en Nicole als docenten! Nicole 
maakt wekelijks oefeningen die worden verspreid onder 
alle docenten, wat alle docenten heel fijn vinden.  We zijn 
erg trots op Daniel die zelf uit Ghana komt en pas vijf jaar 
in Nederland woont, werkt als chefkok bij restaurant Sijf en 
daarnaast International Business Management studeert aan 
de Hogeschool. 

Daniel

Laila

Cursist Laila: “Ik vind de taalcafés 
ook leuk en ik doe twee keer per 
week mee omdat ik mijn taal wil 
verbeteren. Ik leer grammatica 
en woorden. Het leukste is dat we 
met elkaar kunnen praten. Het 
minder leuke is dat de les kort is.’’



In het zonnetje
In elke editie van deze krant wordt een bijzonder persoon 
in het zonnetje gezet. Iemand die iets fijns of opmerkelijks 
doet voor een ander. Deze keer zet statushouder Saeed zijn 
maatje Sjoerd in het zonnetje. Saeed vertelt zelf waarom. 

“Sjoerd heeft ervaring met 
vluchtelingen en mensen die een 

oorlog hebben meegemaakt. 
Dat helpt, hij snapt mij.” - Saeed

Sjoerd en Saaed

“Sjoerd helpt me met het zoeken naar een goede 
opleiding en naar een bijbaan. Hij laat me ook veel 
dingen in Nederland zien.  We zijn naar Zeeland 
geweest en naar een openluchtmuseum in Enkhuizen, 
hij heeft me Naturalis in Leiden laten zien en nog veel 
meer. Maar Sjoerd helpt me ook met de administratie 
of als ik naar de dokter moet. Hij is een hele positieve 
man, maar soms ook wel streng. 

“In juli 2019 ontmoette ik Sjoerd. Ik ben uit Syrië 
gevlucht en na een paar jaar meldde ik me aan bij 
SamenDoorSamen. Zij koppelden mij aan Sjoerd; 
hij werd mijn maatje. Sjoerd is een hele aardige en 
vriendelijke man en hij is ook heel behulpzaam. 
Hij heeft ervaring met vluchtelingen en mensen 
die een oorlog hebben meegemaakt. Dat helpt, 
hij snapt mij. Sjoerd hielp me met Nederlands 
leren en ik heb bij hem thuis op de computer ook 
geoefend. Dat was gezellig. Sjoerd spreekt ook 
een beetje Arabisch en dat vind ik leuk. Ik heb 
kennis gemaakt met de vrouw van Sjoerd en met 
zijn kinderen. Hij heeft me veel Nederlands eten 
laten proeven, zuurkool vind ik het lekkerst!” 

Als ik het huiswerk niet heb gemaakt, wordt hij een 
beetje boos. Maar dat is wel goed. Ik vind het heel fijn 
dat ik Sjoerd heb ontmoet. Zonder hem zou ik niet 
weten wat ik moet doen eigenlijk. We zijn ook meer 
dan maatjes geworden. Mijn familie is nog steeds in 
Syrië en onlangs verloor ik mijn vader. Maar Sjoerd en 
zijn vrouw gaven en geven me alle steun en liefde. Ze 
zijn mijn familie in Nederland.” 



Workshops voor vrouwen online

Roua: “We hebben bijna allemaal hetzelfde probleem. 
Thuisblijven en nieuwe activiteiten voor de kinderen 
bedenken. Nu heb ik veel vrije tijd. Tijdens corona 
helpt SamenDoorSamen mij met de taal. Ze vonden 
voor mij een digitale taalcoach en ik doe ook mee 
aan de digitale taalcafés. Daarnaast zijn er creatieve 
dingen die je kunt maken door de workshops: koekjes 
bakken, sieraden maken en zumbalessen. Wat lief dat 
SamenDoorSamen mensen wil helpen en motiveren 
om in deze moeilijke periode verder te gaan. Hartelijk 
bedankt!” 

Via (creatieve) workshops, thematische bijeenkomsten 
en taalvaardigheidslessen zet SamenDoorSamen 
in op verdere participatie en empowerment 
van vrouwelijke statushouders. We organiseren 
activiteiten die specifiek voor hen toegankelijk zijn, 
op tijdstippen en locaties die bij hen passen en vaak is 
er ook kinderopvang. We ontwikkelen de activiteiten 
samen met de vrouwen en vrouwelijke rolmodellen.

Deze activiteiten worden nu gemist, want ook de 
vrouwelijke statushouders zitten thuis, met hun sociale 
leven op een laag pitje. Maar, ook hier zijn we op een 
inspirerende manier aan de slag gegaan en hebben 
we online workshops voor vrouwen ontwikkeld. 
Van een Zumba les tot een workshop sieradendoos 
versieren en van samen koekjes bakken tot een cake 
maken. Deelnemers Asma en Roua vertellen over de 
workshops!  

Appelkoekjes

Oorbellen

Sieradendoosje

Asmaa: “Ik ben Asmaa en ik ben 24 jaar oud. Vanwege 
corona blijven we allemaal thuis. Wat erg saai voor 
ons is. Gelukkig ben ik met bij SamenDoorSamen 
begonnen met verschillende activiteiten, zoals het 
digitale taalcafé en creatieve workshops. Het was 
erg leuk en nuttig voor mij. Ik maakte in een online 
workshop met Mehtap heerlijke appelkoekjes en met 
Ebru heb ik een sieradendoosje versierd en in een 
workshop met Tess maakte ik oorbellen. Nu kunnen 
mijn oorbellen in dat doosje. Ik wil jullie allemaal 
bedanken voor het helpen daarbij. Heel erg bedankt 
voor alle activiteiten SamenDoorSamen. Ik hoop dat 
corona snel zal eindigen en de situatie weer teruggaat 
naar hoe het eerst was!” 



Digitale kids-activiteiten
Zo’n thuisisolatie is voor ouders en kinderen best wel even wennen. Normaal gesproken gaan ook de kinderen 
van onze statushouders naar de opvang of naar school, maar nu is het aan de ouders om de kinderen de hele dag 
te verzorgen en te vermaken. Daar willen wij vanuit SamenDoorSamen wel een steentje aan bijdragen. Zo bieden 
we de kids nu online sportieve dans- en gymworkouts, spelletjes via Skype, digitale huiswerkbegeleiding en doen 
we aan online voorlezen.

Lotte (stagiaire): “Ik vind het heel 
leuk om online voor te lezen. 
Laatst had ik een afspraak met 
een van onze statushouders, om 
haar dochter te voor te lezen. 
Ik koos voor het thema ‘koning’ 
vanwege Koningsdag. Tijdens het 
videobellen gaf ik een korte uitleg 
over de Koning in Nederland en 
vertelde ik dat hij op 27 april jarig 
is en dat iedereen in Nederland 
dan feest viert. Na de uitleg wilde 
ik samen met haar het verhaal 
van The Lion King luisteren. Maar 
dat wilde ze niet! Ze wilde toch 
liever voorgelezen worden uit het 
boek waar we al een paar weken 
uit lezen… het boek De Mooiste 
Sprookjes. Zonder dat ik het wist 
stond daar een verhaal in over 
een koning! Na afloop hebben we 
getekend en vol trots liet ze haar 
tekening van een kroon (rechts 
op de foto) en haar andere mooie 
tekeningen zien. Ze vindt het heel 
gezellig om met me te bellen. En 
dat vind ik weer superlief!”

Romy (stagaire): “Op woensdag doe ik samen met drie meiden een 
workout via videobellen.  Aan de ene kant van de lijn heb ik twee zusjes 
die veel willen bewegen en aan de andere kant van de lijn een meisje 
dat sporten heel leuk vindt, maar ook gewoon lekker wil kletsen. De 
meiden doen fanatiek mee met de oefeningen, zoals rennen op de plaats 
en squats. Tussendoor kletsen we met elkaar over van alles. Niet te lang 
pauze natuurlijk, want de meiden willen wel echt sporten. Ik laat ze dan 
ook lekker zweten. Het leukste is als de meiden een workout of liedje 
opzetten en mij les gaan geven! Wat leuk dat we dit toch samen kunnen 
doen in deze tijd!” 



Tussen Wal en Schip
door Peter van Heemst

Column 
Elke editie is er in onze 
krant een column te 
vinden. 

Deze keer is de column 
geschreven door 
Peter van Heemst, die 
dankzij het coronavirus 
vrijwilliger werd bij 
SamenDoorSamen. 

Hij is – in zijn eigen 
woorden – een ‘digi-taal-
maatje’ geworden!

Peter

Wat ik precies doe, weet ik niet hoor. Ik biecht 
het maar subiet op. Het is geen taalles wat ik 
geef. Het is geen coaching wat ik doe. Het is wel 
heel gezellig. En het gaat over taal. Ik probeer 
twee vluchtelingen een beetje te helpen met 
het leren van Nederlands.

Een week of vier geleden ben ik begonnen. 
SamenDoorSamen konden wel wat extra 
handen gebruiken. Ik zat me, met dank aan het 
coronavirus, thuis ineens enorm te vervelen. En 
de vluchtelingen die niet meer naar een klasje 
of een taalhulp konden, dreigden tussen wal en 
schip te vallen.

Ik kon direct aan de slag met twee leergierige 
gasten. De een van rond de achttien jaar, de ander 
halverwege de dertig. Elke week oefenen we 
een uurtje via Skype of WhatsApp. Ik benoemde 
mezelf tot hun tijdelijke ‘digi-taal-maatje’. 

Het was een beetje zoeken naar een aanpak 
die werkt. Bij de een ging dat anders dan bij 
nummer twee. Maar bij beiden is het een vrolijke 
bedoening. Bij voorbeeld als ik uitleg dat je 
‘huur’ niet moet uitspreken als ‘hoer’ tenzij je 
‘prostituee’ bedoelt. En dat zo’n uitspraak voor 
grote consternatie kan zorgen als je ‘individuele 
huursubsidie’ aanvraagt. En passant nemen we 
ook de verschillen door tussen ‘buur’ en ‘boer’, 
‘muur’ en ‘moer’ en ‘vuur’ en ‘voer’.

Mijn ene taalvriend, want zo zie ik hen inmiddels, is dol op 
sporten. Dus heb ik teksten opgezocht over basketballen. 
Hij leest die rustig voor. Ik luister goed. En als we op een 
woord stuiten dat lastig is uit te spreken of dat hij nog 
niet kent, dan praten we daarover door. Na een les of 
drie merkte ik dat hij toch liever een praatje maakt dan 
voorleest. Dus nu nemen we regelmatig onze dagelijkse 
beslommeringen door. 

“Elke week oefenen we een uurtje via 
Skype of WhatsApp. Ik benoemde mezelf 

tot hun tijdelijke ‘digi-taal-maatje’.” 

Mijn andere taalvriend is een liefhebber van kleurrijke 
spreekwoorden. Dus sluiten we elk uurtje af met een 
typisch Nederlands gezegde. ‘Tussen wal en schip raken’ 
hebben we inmiddels behandeld. Dat viel niet mee 
trouwens. Het werd pas helemaal duidelijk dankzij een 
haastig gemaakt tekeningetje van een schip aangemeerd 
aan een kade. 

‘Het over een andere boeg gooien’, ‘De wind in de zeilen 
hebben’, ‘Bakzeil halen’ en wel twintig meer andere 
gezegden staan er inmiddels in mijn planning. Dus 
SamenDoorSamen is nog lang niet van me af. Ook niet als 
er weer wat normalere tijden aanbreken. Of loop ik nu te 
hard van stapel?



Stichting Mano in tijden van corona
Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Dat geldt voor iedereen en met name ook voor de kwetsbare 
Rotterdammers waar wij ons als Stichting Mano voor inzetten. Veel mensen vragen ons of ze iets kunnen 
betekenen. Dat is hartverwarmend om te merken! Tegelijk wordt ook heel duidelijk hoeveel mensen juist nu 
op ons rekenen, hoe klein hun reserves en netwerken zijn, hoe snel ze in de eenzaamheid verdwaald raken, 
hoe de nieuwe onzekerheden hen bezighouden en direct (verder) in de problemen duwen. 

Onze begeleidingstrajecten en cursussen bieden we momenteel digitaal aan. Bij het starten van digitale activiteiten 
en het rondbrengen van boodschappen, medicijnen en kinderboekenpakketten hebben we vastgesteld dat veel 
van onze deelnemers niet over een laptop, tablet of smartphone beschikken. En juist nu zijn deze onmisbaar! 

Er is dan ook meer dan genoeg te doen en nieuwe helpende handjes en donaties verwelkomen wij met alle liefde. 
Daarom zijn wij de campagne ‘Heel Rotterdam Helpt een Handje Mee’ gestart. We kunnen de volgende zaken goed 
gebruiken:

• Nog meer helpende handjes – Meld je hier aan als vrijwilliger
• Donaties in de vorm van apparatuur en materialen (laptops, tablets, smartphones, kinderboeken, spelletjes)
• Free publicity voor onze campagne (hulp bij verspreiden van onze actie over je netwerk)

Ben je niet in de gelegenheid om je tijd te doneren? Een geldelijke bijdrage voor ons noodfonds is altijd van 
harte welkom! Doneren kan via het donatieformulier.
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