
Nieuwsbrief  
Augustus & september 2020

5 jaar in Nederland
Op het aanmeldcentrum in Ter Apel, in het uiterste zuidoosten van 
Groningen, stonden lange rijen van nieuw aangekomen asielzoekers. Bijna 
iedereen had een mobieltje in de hand. Op hun Google Map app waren de 
sprekende en verlossende woorden “bestemming bereikt” te lezen.

Nederland was de eindbestemming. Na een lange moeizame reis via verschillende 
Europese landen was de opluchting en blijdschap op ieders gezicht leesbaar. De 
belangrijkste reden voor de statushouders om te blijven, was dat ze zich hier veilig 
voelen. En in Nederland was, evenals in Zweden en Noorwegen, de procedure voor de 
gezinshereniging met achtergebleven familieleden het snelst.
Voor velen was dit tevens het begin van een nieuwe reis: de integratie in de 
Nederlandse samenleving. Ondersteund door de inburgeringscursus. Een grote 
meerderheid van de statushouders slaagden moeiteloos na drie jaar. De meesten 
gingen na de inburgeringscursus verder met studeren aan het middelbaar of hoger 
onderwijs. Een kleine groep mocht zelfs een universitaire opleiding volgen. Velen 
vonden na een intensieve trainingscursus van een jobcoach een baan.
Als voormalig bootvluchteling in de jaren 80 van de vorige eeuw ben ik ervan 
overtuigd dat de hulp van vele stichtingen en vrijwilligers in Nederland voor deze 
nieuwkomers vanaf het begin noodzakelijk was. En niet onbelangrijk: de wil van bijna 
alle nieuwkomers om te participeren in dit proces was erg groot. De mix van het werk 
van deze stichtingen en vrijwilligers met de tomeloze bereidheid van de statushouders 
is de sleutel voor goede integratie.
5 jaar in Nederland is een mijlpaal voor iedereen die aan deze nieuwe reis meedoet. 
Hoe het verder gaat na de corona crisis is voor iedereen in Nederland ongewis. Maar 
voor de statushouders is een ding zeker: Nederland is een veilig land om te wonen en 
ondanks dat het hier anders geregeld is dan in hun thuisland, om je thuis te kunnen 
voelen.

Op deze stralende zomerdag zijn de jonge deelnemers van 
Stichting Mano uitgenodigd om te komen klimmen bij Fun 
Forest, erg leuk! Na een goede uitleg van de instructeurs 
zijn de kids klaar om te klauteren door het Kralingse 
Bos. Gelukkig zijn we daar uit de zon en kunnen we de 
temperaturen verdragen in de schaduw. De kinderen doen 
veel plezier met elkaar op, maar verleggen ook hun grenzen 
want sommige stukjes zijn toch erg spannend! Iedereen komt 
er heelhuids vanaf en vandaag wordt veelal beschreven als 
‘de leukste dag sinds Corona begon’. Stichting Mano en met 
name de deelnemers willen FunForest bedanken voor het 
organiseren van deze fantastische dag!

Klimpark Fun Forest Rotterdam



Cultuurprogramma SamenDoorSamen

Augustus & september 2020

De Eritrese Vadergroep is  in augustus 
met succes afgerond. Onder leiding van 
trainer Michael hebben zeven trotse 
Eritrese vaders geleerd over vaderschap 
in Nederland. De deelnemers leerden over 
het Nederlandse onderwijssysteem, wat 
ouderbetrokkenheid inhoudt en wat de 
uitdagingen zijn in het opvoeden tussen 
twee culturen. Daarnaast kwam de man-
vrouwverhouding ook aan bod en de 
ontwikkeling als persoon.

VaderGroep

Voedseltuin & Rabobank

Rotterdam en elkaar 
beter leren kennen

Samen in Rotterdam                                                                                                  Sociale, culturele  en  sportieve  activiteiten

‘Lullen en poetsen’ dus eigenlijk, met mensen van 
de #Voedseltuin #StichtingMano en #Rabobank Rotterdam. 
Nieuwkomers uit Rotterdam met een 
vluchtelingenachtergrond van #samendoorsamen maakten 
kennis met André van Vliet en zijn collega’s van de 
Rabobank - en omgekeerd.
De zon scheen volop, de klusjes waren voor het uitkiezen 
en de Voedseltuin is een fijne plek in een gebied waar je het 
niet meteen zou verwachten (achter Marconiplein), met ook 
nog een goed verhaal over gezond weten voor mensen in 
armoede en met betekenisvol vrijwilligerswerk.
Naast actieve deelname aan een leuke middag werd door 
de mannen van de Rabobank ook nog een leuke financiële 
bijdrage toegezegd voor ons project Met Taal Op Orde, 
gericht op taalontwikkeling, netwerken en financiële 
zelfredzaamheid.

SamenDoorSamen” heeft georganiseerd 
i.s.m. Voedseltuin & Rabobank. 
Samen een beetje werken in en rond de Voedseltuin, zelf 
soep maken en vooral veel tijd nemen om nieuwe mensen 
te ontmoeten met een heel andere achtergrond. Dat waren 
de hoofdingrediënten van een heel zonnige middag in 
september.

Door middel van onze samenwerking met Urban Guides. 
SamenDoorSamen georganiseerd een mooie activiteit 
bij de Van Nellefabriek, met een klein clubje deelnemers 
van Stichting Mano en UrbanGuides. Het was een 
dynamische rondleiding. De Van Nellefabriek aan de oever 
van de Delfshavense Schie is een bijzonder UNESCO-
werelderfgoed: de Van Nelle fabriek. Dit unieke gebouw 
uit 1931 wordt beschouwd als hét monument van het 
Nederlands modernisme. We kwamen daarbij niet alleen 
op een bijzondere plek, we hebben ook  één van de leukste 
stadsverhalen gehoord.
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Spido en Diergaarde Blijdorp Rotterdam
Bij SamenDoorSamen hebben we er ontzettend veel plezier 
in om nieuwkomers zich meer thuis te laten voelen in de 
Rotterdam. Naast allerlei trainingen op gebied van taal en 
werk, organiseren we daarom  een programma voor sociale, 
culturele en sportieve activiteiten: Samen in Rotterdam. 
We maken veel gebruik van het aanbod wat er al is. Want 
Rotterdam heeft veel te bieden, maar het is best een 
drempel om ergens alleen naartoe te gaan. Daarom hebben  
we georganiseerd  afgelopen twee maanden twee mooie 
activiteiten bij Spido Rotterdam en Blijdorp dierentuin . 
Gezellig uitje met één mooie rondleiding en 16 deelnemers 
bij elke activiteit.

In de Arabische cultuur is het naai-, brei- en borduurwerk 
enorm populair. Vrouwen maken zelf kleding, kussenslopen, 
handdoeken en noem het allemaal maar op. Hier in Nederland 
zijn ze veelal bezig met het leren van de taal en allerlei 
andere dingen. Soms blijft er niet veel tijd meer over om even 
ontspannend iets te gaan doen voor jezelf. Afgelopen weken 
hebben wij samen met de vrouwen leerzame, maar zeker 
gezellige borduurworkshops gevolgd. Hoe mooi is het dan 
om een even tot rust te komen, je creativiteit in te zetten en 
een bakkie te doen met andere vrouwen. De laatste workshop 
hebben wij gezellig afgesloten met een etentje. Iedereen heeft 
wat lekkers meegenomen van de eigen keuken, en… dat was 
hèèrlijk! 

Wisten jullie dat Roos en Zara, beiden 16, één van de 
jongste deelnemers zijn binnen het project Jongeren voor 
Mekaar? En wat zijn ze gedreven! Zo hebben ze allebei 
passie voor dansen en zitten ze ook op een dansschool. 
Graag wilden ze deze zomer een dansactiviteit organiseren 
voor kinderen die helaas niet op vakantie konden gaan. 
Zo hebben ze de kinderen allerlei danspasjes geleerd en 
hebben ze aan het einde van elke les een filmpje gemaakt. 
Het waren leuke dansworkshops en de kinderen hadden het 
hartstikke naar hun zin.

Borduurworkshop Dansactiviteit
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Het zijn nog steeds wel gekke tijden, maar gelukkig 
konden we weer wat acties ondernemen om trainingen 
te organiseren voor onze doelgroep. Hopelijk kunnen we 
dit aangezien de recente maatregelen rondom COVID-19 
uiteraard met voorzorgsmaatregelen voortzetten. Dit keer 
hebben we namelijk twee trainingen speciaal voor vrouwelijke 
statushouders over ‘weerbaar opvoeden’ en ‘veerkracht 
en emancipatie’. Deze trainingen worden gegeven door 
Stichting Stimulance en Dona Daria en zijn ontwikkeld voor 
vrouwen met een diverse culturele en religieuze achtergrond 
die graag meer willen weten over het opvoeden van hun 
kinderen in Nederland en in gesprek gaan over belangrijke 
maatschappelijke onderwerpen. De vrouwen komen wekelijks 
bij elkaar en worden aldus getraind op specifieke thema’s aan 
de hand van creatieve leerwerkvormen, zoals rollenspellen. 
Deze trainingen wordt naast de vrouwen ook per oktober 
gegeven aan mannelijke statushouders, want opvoeden is een 
kunst en dat doe je samen!

Speciale trainingen voor vrouwen

In juli 2020 zijn wij gestart met the Summerschool i.s.m. 
BBBB (Breaking Barriers Building Bridges) onder leiding van 
Samuel en Malumba. Een groep jongeren hebben tien weken 
lang gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling middels dans, 
muziek, theater en reflectieve werkvormen. Zo hebben we 
gesproken over een nieuw begin, hoe je sterker in je schoenen 
kunt staan en je zelfvertrouwen kan vergroten. En ja, iedereen 

heeft een verhaal waar we iets van kunnen leren. Termen zoals 
empowerment, betrokkenheid, uitdaging en inspiratie vormden 
dan ook de kern van dit project. Want dat is de meest krachtige 
manier om de beste versie van jezelf te creëren. Gedurende deze 
bijeenkomsten hebben de jongeren gewerkt aan een presentatie 
en hebben we de laatste les op een bijzondere en onvergetelijke 
manier met elkaar afgesloten. 

Summerschool



Heb je vragen, opmerkingen of zelf iets leuks om te delen in de nieuwsbrief? We horen het graag! 

Zorg goed voor elkaar. 
Met z’n allen helpen we door te doen!
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De nieuwe Rotterdammert!

Het Thema: Rotterdam overleeft de coronatijd  

De zesde editie van de krant.  

Met dank aan:

In deze intense periode waarin Corona het dagelijks 
leven van onze deelnemers beheerst, zitten mensen 
veelal thuis, en het thuiszitten maakt dat onze 
deelnemers eenzaamheid ervaren en de sociale 
interactie met anderen missen. Om ervoor te zorgen 
dat de deelnemers voldoende positieve afleiding 
krijgen, het programma SamenDoorSamen 
georganiseerd een schrijfcursus,begin augustus 
2020, voor samenwerken bij het maken van 
een krant, over ons thema (Rotterdam overleeft 
de coronatijd ). Wat doe je als je iemand gaat 
interviewen die je niet kent?, Hoe pak je dat 
aan? Wat zijn de stappen? Hoe kan je een foto 
nemen? een kort artikel schrijven. We gaan een 
groot interview met iemand, die we goed kunnen 
interviewen over ons thema, hoe bereiden we het 
interview in de les, we heben ook veel verhalen, 
foto’s en interviews gemaakt, om een krant van 12 
pagina’s step bij step op te bouwen.


