MANO MESSENGER

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 is dit nu beperkt mogelijk. Daarom hebben we hard gewerkt om onze programma’s op
andere manieren aan te bieden, zodat onze deelnemers in deze moeilijke tijden niet geïsoleerd thuis
zitten, maar zich tóch kunnen blijven ontwikkelen. In onze terugkerende Mano Messenger lees je hoe we
dat doen. In deze editie vertellen we over The Unforgettables, de jongerenraad van Het Vergeten Kind.

Mano en Het Vergeten Kind:
samen sterk voor The Unforgettables
Mano heeft al vele jaren een innige samenwerking
met Stichting Het Vergeten Kind. Sinds 2015
ontwikkelen en organiseren we met veel liefde en
plezier onder meer het inhoudelijke programma
voor de jongerenraad van deze stichting: The
Unforgettables. Je wordt Unforgettable als je
weet hoe het is om een ‘vergeten kind’ te zijn: als
je een moeilijke thuissituatie hebt of als het thuis
zo moeilijk is, dat je uit huis wordt geplaatst. Deze
groep ‘vergeten kinderen’ zien we in Nederland op
politiek en maatschappelijk vlak regelmatig over
het hoofd. En daarom heeft Het Vergeten Kind de
jongerenraad opgericht: een groep van ongeveer
dertig jonge ervaringsdeskundigen. Die weten
hoe het is om uit huis te worden geplaatst, die

weten dat het beter moet in de crisisopvang, die hebben
ervaren hoe het is om maar te worden doorverhuisd in
de jeugdzorg.
Bij The Unforgettables trainen we de jongeren zodat
ze op een goede en veilige manier hun verhaal kunnen
vertellen aan de media en politiek. Dit doen we door een
driejarig programma aan te bieden dat onder andere
bestaat uit trainingsweekenden en -dagen. Workshops als
interviewtechnieken, debatteren, schrijven, presenteren
en videotechnieken zijn slechts een kleine greep uit ons
aanbod. De jongeren leren, ontwikkelen, groeien én
maken vrienden. Ze zien dat ze niet alleen zijn, dat er
meer jongeren zijn zoals zij; er ontstaan vriendschappen
die blijvend zijn.
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vervolg

De trainingsweekenden zijn voor de jongeren dus niet alleen
weekenden waarin ze veel leren, maar het is ook een weekend
waar ze rust ervaren, zichzelf kunnen zijn, waarin ze even uit
hun eigen situatie of opvang ontsnappen en met hun vrienden
een fijne tijd beleven. In mei stond er weer zo’n weekend
op de planning, maar corona gooide roet in het eten en we
moesten het weekend annuleren. Juist omdat deze jongeren
kwetsbaar zijn in hun quarantaine; in de opvang of in een
moeilijke thuissituatie, hebben we ons meteen aangepast aan
de nieuwe situatie.

Elke week zaten drie begeleiders op
donderdagavond klaar voor het Unforgettable
Corona Café. Via Zoom ontmoetten we elkaar
online, bespraken we wat er lastig was, hoe
iedereen zich voelde en deden we spelletjes.
Zo was er elke week toch een lichtpuntje.
Ook hebben we een online trainingsdag
georganiseerd, waar de jongeren met veel
plezier nieuwe dingen leerden. En gelukkig
hebben we op 11 en 12 juli weer een echt
weekend met z’n allen kunnen ervaren. Een
trainingsweekend waarin de workshops in
de buitenlucht werden gegeven, we gepaste
afstand van elkaar hielden, we steeds onze
handen wasten, maar waarin we toch veel
hebben gelachen en geleerd.

Het Unforgettable Corona Café
Elke donderdagavond om 19.30 uur zaten drie begeleiders klaar achter hun laptops om de jongeren
te verwelkomen in het digitale Unforgettable Café. Ook de ‘graduate’ Unforgettables (die vorig
jaar afscheid namen nadat hun driejarige programma erop zat), waren welkom. Want voor iedere
jongere die in een moeilijke thuissituatie zit, of zelfs in de opvang, was de lockdown zwaar. Het
betekende dan ook veel om elke donderdag samen te komen. Hoeveel, dat vertellen de jongeren zelf.

Linda: Ik vond het café
hartstikke waardevol omdat
ik toch steun had aan mensen
die in hetzelfde schuitje zaten
als ik. Daarnaast was het voor
mij heel leuk omdat ik weinig
contact had met vriendinnen,
en zo nog wel sociaal contact
had met hele leuke mensen.
Het was erg leuk om ‘normale’
dingen te doen in een gekke
tijd, zoals quizjes, de bingo
en gewoon gezellig
kletsen.

Annemara: Het is een mooi
lichtpuntje geweest in een gekke
tijd. We konden elkaar (digitaal)
steunen en dat was ongelofelijk
fijn. Daarbij gaf het ook een stukje
stabiliteit en regelmaat en ik denk
dat dat voor een boel jongeren
ook erg geholpen heeft.

Jacqueline:
Voor mij was het
Unforgettable Corona Café
erg belangrijk, omdat ik op
die manier contact kon blijven
houden met mensen. De eerste
paar weken van de lockdown
was ik alleen maar binnen
en had ik weinig aanspraak.
Vrienden bezoeken mocht
natuurlijk niet. Via het Corona
Café kon ik mijn verhaal doen
en kletsen met anderen.
Het was een moment
in de week waar ik altijd
naar uit keek.

Noortje:
Het Corona Café
heb ik gezien als
hele waardevolle
donderdagavonden.
Ik kon mezelf zijn, er
werd naar iedereen
geluisterd, er werden
grapjes gemaakt en
samen hielpen we elkaar
de crisis door! Door de
gelijkwaardigheid die
er is, en altijd al is,
durfde ik ook echt
mezelf te zijn.

Evi: Ik vond het heel belangrijk
dat we digitaal bij elkaar konden komen met
The Unforgettables. We deelden verhalen met elkaar en we
zaten toch ook wel in dezelfde situatie. Ook vond ik het fijn
om te horen hoe het met iedereen ging in deze
lastige tijd. We hadden steun aan elkaar
en het was een goede afleiding!

In het zonnetje
In elke editie van de Mano Messenger wordt een bijzonder persoon in het zonnetje gezet. Iemand die iets
opmerkelijks heeft gedaan, die een schouderklopje verdient. Deze keer zet Lianne, een van de docenten en
begeleiders van The Unforgettables, Linda in het zonnetje. Een jongere die vanaf oktober 2019 bij de raad zit.

Jamai interviewt Linda
“Linda is een lieve, slimme, gedreven jongedame. Omdat ze al zoveel
in haar jeugd heeft meegemaakt én goed weet wat er beter zou
moeten in de jeugdzorg, is ze een hele waardevolle Unforgettable. In
oktober sloot ze aan en in februari deed ze al mee met de campagne
Stop het wisselen van hulpverleners. In een half jaar was ze dus al
klaar om haar stem te laten horen en dat vind ik heel erg knap. Maar
dat is niet waarom ik haar in het zonnetje wil zetten. Ik wil haar in
het zonnetje zetten omdat ze zo ontzettend goed uit de coronatijd
is gekomen en dat heeft ze helemaal aan zichzelf te danken! Linda
merkte dat de lockdown moeilijk was voor haar.
Ze was net gestopt met school en dat was al lastig, omdat haar
routine afbrokkelde. En die routine heeft ze wel nodig. Toen ze in de
lockdown zat, niet meer kon werken, haar vrienden niet meer kon
zien, haar huisgenoten naar hun ouders gingen, was haar routine
helemaal weg en voelde ze zich alleen. Ze merkte dat het niet goed
ging met haar, ze had moeite om uit bed te komen, om zich aan te
kleden, om de dag door te komen. Op een gegeven moment besefte
ze: dit wil ik niet. Dat besef vind ik heel knap voor zo’n jong iemand als
Linda. En ze ging er ook naar handelen; nog knapper! Ze schakelde
ambulante hulp in; elke week belde ze met een begeleider en met
zijn tips en ondersteuning maakte ze een schema voor zichzelf. Elke
dag ben ik voor tien uur aangekleed en heb ik mijn tanden gepoetst.
Elke dag ga ik naar buiten. Elke dag doe ik een grote taak: of dat nu
mijn konijnenhok schoonmaken is of boodschappen doen.”

”Linda, bij deze een dik
compliment! Ik vind het te
gek hoe je voor jezelf hebt
gezorgd en hoe je je in
deze rottijd hebt weten te
ontwikkelen.”
- Lianne

“En zo heeft ze zichzelf niet alleen
geholpen om de coronatijd door te
komen, ik heb het idee dat ze zich nu
beter voelt dan ze in een lange tijd heeft
gedaan. Dus, lieve Linda, bij deze een dik
compliment! Ik vind het te gek hoe je voor
jezelf hebt gezorgd en hoe je je in deze
rottijd hebt weten te ontwikkelen. Er is
een nieuwe, frisse Linda tevoorschijn
gekomen, die ook nog eens aan een
nieuwe studie begint in september! Echt
awesome. Heel veel succes en tot op het
volgende Unforgettable weekend!”

Acht tips van
The Unforgettables voor

Je mentale
gezondheid

The Unforgettables kwamen er, net als vele mensen in Nederland, achter dat de lockdown zwaar kan zijn voor je
mentale gezondheid. Je kon niet meer naar je school of werk, je kon je familie of vrienden niet zien, de sportscholen
waren gesloten… En dat was moeilijk. Daardoor kun je je rot voelen, alleen, eenzaam of verdrietig. Maar The
Unforgettables zijn geen opgevers, ze zetten door, bedenken hoe ze zich beter kunnen voelen. En de tips die zij
hadden, bundelen we hier. Wie weet komt er nog een tweede coronagolf, dan weet jij wat je moet doen!
Zorg dat je op tijd uit bed komt. Heb je geen
school of werk om voor op te staan? Maak dan
toch een afspraak met jezelf: dat je elke dag
voor tien uur gedoucht en aangekleed bent,
bijvoorbeeld.

Maak een planning. Als je geen dag invulling
hebt, kun je die gewoon zelf maken. Voor
tien uur klaar, om twaalf uur maak je een
boterham, om twee uur ga je even naar
buiten, etc.

Dat brengt ons bij het volgende punt: ga elke dag
even naar buiten. Al is het maar een kwartiertje
wandelen. Frisse lucht doet je hoofd echt goed
en een beetje bewegen trouwens ook.

Geef jezelf elke dag een ‘grote’ taak. Dat kan
zijn: boodschappen doen, een rondje hardlopen,
je kamer eens goed schoonmaken of de oven
uitmesten. Het is misschien niet leuk om te doen,
maar als je het hebt gedaan… voel je je echt goed!

Zoek naar een leuke, nieuwe hobby. Als je niets te
doen hebt, is het verleidelijk om te gaan gamen of
netflixen, maar daar knap je niet altijd van op. Probeer
eens te tekenen, te puzzelen, te schilderen of te lezen
of misschien kun je wel iets anders leuks vinden op
YouTube. Er staan genoeg hobbyfilmpjes online.

Onderhoud toch contact: ook al zit je niet op
school of op werk, het is wel belangrijk om
contact met mensen te houden. Ga skypen
of zoomen of organiseer een gezellig online
groepsgesprek met wat vrienden. Van gezellig
kletsen of je zorgen delen, knap je altijd op.

Wees lief voor jezelf: als het goed gaat
met je schema en planning, mag je
jezelf best belonen. Misschien met een
lekkere chocoladereep of een aflevering
van je favoriete serie of misschien kun
je wel een leuk plantje kopen?

Wees niet te streng: als je planning een keer
in de soep loopt, of je een off day hebt, dan
mag dat gewoon. Het is niet zo dat je hele
week niks meer waard is of dat jij niks meer
waard bent. De volgende dag mag je gewoon
opnieuw beginnen.

Fotoreportage

Een corona-proof
Unforgettable-weekend
11 en 12 juli konden we elkaar weer zien op het Unforgettable
trainingsweekend! Dit weekend stond eigenlijk in mei gepland,
maar kon door corona niet doorgaan, dus we hebben elkaar lang
moeten missen… maar nu was het eindelijk zo ver! Het weekend
vond plaats op een hele mooie locatie, middenin het bos.

Er waren allerlei maatregelen getroffen zodat
het een corona-proof weekend zou worden.
Zo werden de drie workshops Journalistiek,
Social Media & Ik en Unforgettables 101
allemaal in de buitenlucht gegeven. Overal
kon je goed je handen wassen en handgel
was op elk plekje beschikbaar. Het eten
werd niet geserveerd op een buffet, zoals we
gewend waren, maar bij elke maaltijd kon
iedereen zijn eigen dienblad of doosje halen
(we noemden het een ‘happy meal’).

Jongeren onder de 18 jaar konden
elkaar gelukkig wel knuffelen, maar voor
degenen die dat niet konden, was er een
knuffelzeil opgehangen! Dat was goed
én grappig. We waren heel blij om elkaar
weer te zien, de workshops waren leuk
en leerzaam, Daan en Noortje (twee
graduates) kwamen een presentatie geven
over de Adviesraad, er kwamen zeven
mogelijk nieuwe Unforgettables een kijkje
bij ons nemen en we namen afscheid met
een echte graduation ceremony van drie
toppers: Alondra, Anouar en Jacqueline.
Natuurlijk was het feestje in de avond ook
weer supertof, met lekkere muziek, chillen
bij een kampvuur en het roosteren van
marshmellows. Het was supergezellig. Op
de foto’s kun je dat wel zien!

Unforgettable Tamika
vertelt over de lockdown

‘Het was
moeilijk en
stressvol,
maar
gelukkig had
ik mijn slak
Speedy!’
Voor veel Nederlanders was de lockdown een moeilijke
periode. Voor veel van onze Unforgettables was het
extra moeilijk; zij wonen op een opvanglocatie en zaten
door de lockdown letterlijk opgesloten. Een van onze
Unforgettables, Tamika, vertelt hoe de coronatijd voor
haar is geweest.
Op wat voor plek woon je, Tamika?
Op dit moment woon ik op een behandelgroep. Dat is eigenlijk
een groot huis, waar je met meerdere jongeren samenwoont.
Je eet samen, je doet dingen samen en er zijn begeleiders om
ons te ondersteunen. Op een behandelgroep werk je ook aan
bepaalde doelen die voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld
zelfstandiger worden of ernaar toe werken dat je weer naar
huis kunt.
Hoe was de lockdown voor jou?
Het eerste woord dat in me opkomt is: onwerkelijk. Zoiets
als dit had ik nog nooit meegemaakt. En ik vond het ook wel
stressvol. Ik kon niet naar school en dat vond ik heel erg. Die
structuur van school, van hoe de dag verloopt, is voor mij heel
belangrijk. Ook kon ik niet naar mijn vriendje en zag ik mijn
vrienden niet. En mijn moeder heb ik in totaal negen weken
niet gezien. Normaal zie ik haar wel in het weekend en doen
we leuke dingen, helpen we elkaar, maar nu kon dat niet.
Hoe was het op de groep?
Ook heel anders natuurlijk, omdat we ook de regels van het
RIVM moesten opvolgen en omdat we niet meer naar school
konden. Dus we waren allemaal heel de dag thuis, zonder
dat we echt wisten wat me moesten doen. De begeleiders
op de groep proberen goed voor ons te zorgen en ons bezig
te houden, maar toch voelde ik me wel alleen af en toe. We
mochten elkaar niet aanraken en ik mocht de begeleiders niet
knuffelen. Dat heb ik denk ik wel het meeste gemist; knuffels.
Juist in die rare tijd had ik wel een knuffeltje nodig.

Tamika
Hoe hielp jij jezelf?
Ik miste de structuur van school, dus ik heb
geprobeerd om mezelf structuur te geven. En
dat lukte best wel. Elke dag gewoon uit bed
komen en ontbijten, iets te doen en vooral ook
mezelf bezig te houden. Ik houd van tekenen
en van lezen en gamen, dus dat heb ik extra
veel gedaan in de lockdown.
Was er nog een lichtpuntje?
Wat fijn was, was het Unforgettable Corona Café.
Elke donderdag gewoon een uurtje kletsen met
andere jongeren was gezellig. Maar er was nog
een ander lichtpuntje: in de lockdown kreeg ik
van een van mijn begeleiders een slak. Ik had
een foto gezien van een Afrikaanse reuzenslak
en die vond ik zo gaaf, ik hield er maar niet
over op. Mijn begeleider heeft toen in haar tuin
gezocht naar een slak en die heeft ze voor me
meegenomen! Sindsdien is dat mijn huisdier
en ik heb hem Speedy genoemd. Ik vind het
leuk om naar hem te kijken en te verzorgen en
in de lockdown was Speedy ook de enige die ik
mocht aanraken haha.
Hoe gaat het nu met je?
Ik was zo blij om mam weer te zien toen het
eindelijk weer kon. Normaal ben ik veel bij
haar op bezoek en blijf ik weleens slapen in het
weekend, dus dat had ik echt gemist. Ondanks
al het videobellen wat we deden. Ik vind het
sowieso fijn dat ik weer iedereen kan zien en
dat we ook weer een Unforgettable weekend
hebben gehad! Dat was zo leuk! Ik was wel een
beetje overprikkeld, omdat ik ineens met zoveel
mensen was, maar het was echt supergezellig.

Column
In juli 2016 kwam Daan bij The
Unforgettables. Hij heeft veel
betekend voor de stichting. Zo
heeft Daan in zijn laatste jaar nog
meegewerkt aan de campagne
Stop het doorverhuizen van
kinderen in de jeugdzorg. Daan
is inmiddels een ‘graduate’, maar
we houden nog altijd contact.
Eens een Unforgettable, altijd
een Unforgettable. Zo geeft Daan
presentaties, is hij soms cotrainer en schrijft hij in deze Mano
Messenger wat The Unforgettables
voor hem hebben betekend.

Daan

‘Ik weet nu: er zijn altijd mensen
aan wie ik mijn tranen mag afvegen’
Door graduate Unforgettable Daan

Mijn eerste trainingsdag bij The Unforgettables was
in de Machinist, een oude fabriek in Rotterdam.
Ik wist niet zo goed wat we gingen doen bij deze
jongerenraad en toch was ik enthousiast want ik
wist dat deze kans deuren voor me ging openen.
Ik had toen al een duidelijk doel voor ogen: ik
wilde spreken. Op congressen, op de radio, in een
talkshow en alle andere plekken waarbij ik zaadjes
kon planten in de hoofden van belangrijke mensen.

De dag van tevoren had ik een telefonisch gesprek met
de redactie en omdat zij zo onder de indruk waren van
mij mocht ik aanschuiven aan tafel! Eenmaal aan die
tafel was ik superzenuwachtig en was ik blij dat onze
ambassadeur Johnny de Mol naast me zat. Natuurlijk
stal ik de show en zei Eva op nationale televisie tegen
me dat ze een carrière in de communicatie wel wat
voor mij vond. Toen we aan het napraten waren na
de uitzending, nodigde ze me dan ook uit om een
keer een dagje mee te lopen.

Want ik wist dat de jeugdzorg beter kon; beter moest
en dat ik daarbij kon helpen. Ik zat die dag in de
workshop Presenteren en deed een presentatie over
vooroordelen in de Jeugdzorg. Met die presentatie
heb ik laten zien wat mijn kracht is: praten. En; dat was
de eerste keer (van de vele keren) dat ik de mensen
van Het Vergeten Kind aan het huilen heb gekregen…

Nu ben ik inmiddels geen Unforgettable meer, maar
kijk ik wel terug op een supermooie tijd. Ik ben de
stichting en de organisatie heel erg dankbaar. En het
is nog niet voorbij; nog steeds doe ik leuke dingen.
Onlangs kon ik aansluiten bij het Unforgettable
Corona Café, waar we met oude en nieuwe
Unforgettables kletsten en spelletjes deden. Dat
was voor mij belangrijk, want de lockdown vond ik
moeilijk. Nu had ik toch iets om naar uit te kijken.
Vorig weekend was ik op een trainingsweekend van
de nieuwe lichting en gaf ik een presentatie over
de Adviesraad. De sfeer is heel anders, maar we
kunnen nog steeds onszelf zijn. En dat vind ik wel het
mooiste van mijn tijd als Unforgettable. Ik heb mezelf
mogen zijn, me veilig gevoeld, gestraald en gehuild
en heel veel dingen gedaan die vijf jaar geleden nog
onmogelijk leken. Ik kan beter voor mezelf opkomen
en ik vind mezelf leuker dan ik ooit vond. En ik weet
nu: er zijn altijd mensen waarbij ik mijn tranen en
snot op hun schouder mag afvegen.

Het eerste trainingsweekend heb ik vooral veel
liefde mogen voelen. Er waren fijne gesprekken,
veel knuffels, karaoke en vooral respect voor elkaar
en ieders ervaringen. Door de jaren heen heb ik
veel mogen doen. Ik mocht drie campagnes mee
draaien, speechen bij de sportieve opening van
het parlementaire jaar, debatteren met een echte
politicus, fotoshoots doen, praten op de radio en bij
verschillende talkshows zitten.
Mijn absolute hoogtepunt was aan tafel zitten bij Eva
Jinek. Ik mocht in het publiek zitten en zou een of
twee vragen krijgen over de jeugdzorg.

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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