
Nieuwsbrief  
Diploma’s Ervaringsdeskundigheid 
uitgereikt aan huis
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Deelnemers van het 
opleidingsprogramma 
Ervaringsdeskundigheid hebben hun 
diploma ontvangen. Door de plots 
afgekondigde lockdown kon het 
geplande fysieke evenement op het 
laatste moment niet doorgaan. “Dan 
gaan we met diploma, bubbels en een 
feestpakket bij de deelnemers langs”, 
werd er besloten. Met een feestelijke 
dag als gevolg. Lees er hier meer over.

December 2021

Welkom in Rotterdam Welkomstbijeenkomst  
op het schip

Welkom in Rotterdam is een project van Stichting Mano 
waarin wij in de periode van november t/m december 
2021 activiteiten verzorgd hebben voor de statushouders 
die tijdelijk werden opgevangen op een schip in de 
Persoonshaven (Feijenoord). Gemeente Rotterdam 
heeft hiervoor bij de stichting aangeklopt omdat wij 
via ons programma SamenDoorSamen deze nieuwe 
Rotterdammers vrijwel direct activiteiten kunnen aanbieden. 
De activiteiten zijn bedoeld om deze nieuwe Rotterdammers 
welkom te heten, hen kennis te laten maken met 
Rotterdam, met de mensen die in hun toekomstige wijk hun 
buurtgenoten zullen worden, en om hen te informeren over 
de stappen die zij de komende tijd in hun nieuwe leven gaan 
zetten. Ook konden zij meteen starten met cursussen op 
het gebied van praktische vaardigheden die van waarde zijn 
voor hun nieuwe leven in de Rotterdamse samenleving.

Na de meldplicht van de statushouders op de boot was 
het dan zover: de welkomstbijeenkomst op 16 november, 
waarbij elke deelnemer in z’n eigen taalgroep werd 
ingedeeld. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van Mano 
konden zo in de eigen taal uitleggen welke activiteiten 
de deelnemers konden kiezen voor de komende weken. 
Hiervoor werd een speciaal Activiteitenoverzicht van Mano 
gebruikt, waarbij zowel in de Nederlandse taal als met een 
plaatje de activiteit werden aangegeven. Hierdoor begreep 
iedereen wat de bedoeling was en er waren aanmeldingen 
voor vrijwel alle activiteiten. De weken daarna zijn bijna alle 
activiteiten met veel plezier uitgevoerd door de deelnemers. 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/diplomas-ervaringsdeskundigheid-uitgereikt-aan-huis/
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“Can we do this every day? This was soo good”, was de reactie van een deelnemers aan de eerste boksles van Punch Fit. 
Elke week was er een boksles voor de bewoners, in Rotterdam West. Heel fijn om hier mee bezig te zijn en zo het hoofd 
leeg te maken. Verder konden de deelnemers ook elke zaterdag meetrainen met de hardloopgroep van Rotterdam 
Atletiek. Vanuit hen zijn er zelf een aantal extra hardloopschoenen geregeld voor de bewoners van het opvangschip!

Boksles van Punch Fit en mee met de hardloopgroep

Aan de overkant van de boot ligt Skateland, een hal waar je kan skaten. 
Hier konden de deelnemers enkele keren les krijgen in skateboarden 
en inlineskaten. Helmen, pols- en kniebeschermers waren verplicht en 
dat was maar goed ook. Vóórdat de lessen waren begonnen, waren er 
al heel wat valpartijen. Vol enthousiasme sprongen de deelnemers op 
de skateboarden, waarbij het merendeel gelijk onderuit ging. Dit tot 
grote hilariteit van de anderen. Het inlineskaten ging gelukkig een stuk 
soepeler. Door de enthousiaste begeleiding van de instructeurs hadden 
de deelnemers een paar heerlijke sportmiddagen.

Vol enthousiasme sprongen  
de deelnemers op de skateboarden

Tijdens de welkomstbijeenkomst op het schip werd meteen 
duidelijk dat vrijwel alle bewoners behoefte hadden aan 
taalactiviteiten. In groepjes kregen ze twee uur per week 
taalles van ervaren en enthousiaste vrijwilligers en docenten. 
Een gedeelte van het schip werd dan omgebouwd tot leslokaal 
en we konden een middag terecht in buurthuis De Dam. 
Ondanks de grote verschillen in taalniveau en leertempo, 
waren alle deelnemers enorm gemotiveerd. Naast de lessen 

konden de bewoners deelnemen aan taalcafés op de boot, 
waar met vrijwilligers op een ontspannen en laagdrempelige 
manier verder werd geoefend met de Nederlandse taal. Ook 
mochten we met een aantal aansluiten bij het taalcafé van 
Bibliotheek Feijenoord. De taalwandelingen met vrijwilligers 
waren eveneens een groot succes. Lees hier meer over de 
winterse wandeling met Walking & Talking.

Taalessen & Taalcafés op de boot!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/winters-wandelen-en-nederlands-oefenen/
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De afgelopen weken werden sommige nieuwkomers 
op de boot ook in het nieuw gestoken door Dress for 
Success op het Rijnhoutplein. Zij bieden persoonlijke 
kleedsessies door stylisten aan voor mensen 
met lagere inkomens die goed voor de dag willen 
komen tijdens een sollicitatiegesprek of een andere 
bijzondere gelegenheid. Nettie en haar collega’s 
namen ruim de tijd om rekening te houden met 
alle persoonlijke wensen en hebben ons fantastisch 
geholpen! De heren kregen hier een casual chic outfit 
aangemeten en bleken een natuurtalent in fashion 
modeling te zijn!

Kleedsessies bij Dress for Succes

Wat een lekkere geuren, mooie kleuren en 
vele smaken! Tijdens de workshops van 
Fatima hebben de bewoners geleerd om 
heerlijke cakes te bakken. Fatima verwachtte 
een groep dames en was verrast dat er een 
groep enthousiaste heren meedeed aan de 
workshop! Aansluitend hebben ze met elkaar 
Marokkaanse thee gemaakt en gedronken, 
een mooie ontmoeting! De cakes zijn na afloop 
uitgedeeld aan iedereen op het schip.

Bakworkshops met Patisserie Tima

Het werd een enerverende dag voor veertien tijdelijke bewoners van het schip en een aantal vrijwilligers die op 3 december 
eerst met de Waterbus over de Maas voeren en daarna naar de schaatsbaan bij de Esch liepen. De meeste deelnemers hadden 
nog nooit geschaatst en dat hebben ze geweten: begeleid door studenten van de Hogeschool Rotterdam zetten de meesten 
hun eerste stappen op glad ijs. Met vallen en opstaan en steunend op elkaar of de aanwezige hulpmiddelen werd er heerlijk 
geschaatst.

Schaatsen op echt ijs!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
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Om iedereen te voorzien van een warme winteroutfit 
organiseerden we ook een kledingmarkt op de boot. We 
zijn ontzettend verwend met donaties van particulieren, 
herenkleding van Dress For Succes, en wel tweehonderd 
winterjassen van TexNed! We hadden ook een mooie donatie 
van modieuze Susan Bijl tasjes. Vele handen maakten licht 

werk om alle kleding op te hangen, waardoor de markt eerder 
kon beginnen dan gedacht. Gelukkig zijn veel mensen goed 
geslaagd voor een winteroutfit, waardoor we steeds weer de 
rekken konden bijvullen! Aan het einde van de dag konden 
we alle overgebleven kledingstukken meegeven aan de 
Kledingbank.

Kledingmarkt

Deelnemers konden zich ook opgeven voor een 
mozaïek workshop bij Ibrahim en Sevde van Mosaic Art 
Studio Rotterdam. De deelnemers hebben een mooie 
kaarsenstandaard gemaakt. Wat een creativiteit en 
kleuren! Ook was er uitgebreid de tijd om met elkaar te 
kletsen en koffie en thee te drinken.

Mosaic workshop  
met Mosaic Art Studio  
Rotterdam

Diners bij Rotterdamse 
families
“This was soo special. Thanks a lot for this. You can not 
imagine how important and special this was for us”, aldus 
een bewoner van het schip. Een aantal Rotterdamse 
gezinnen heeft hun huis opengesteld voor een diner met 
de bewoners van het schip. Bijzondere ontmoetingen. Er 
zijn spelletjes gespeeld, er werd een stoelendans gedaan, 
er werd heerlijk gegeten en levensverhalen werden 
uitgewisseld. Een mooier en warmer welkom is niet 
denkbaar voor de nieuwkomers. Ook in januari zullen we 
hiermee doorgaan. Ook meedoen aan een dinermatch? 
Lees er hier meer over! 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/gezocht-nieuwe-dinermatches-voor-in-januari-2022/
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Een aantal nieuwkomers van het schip is gekoppeld aan een 
maatje dat met hen de taal ging oefenen en de stad Rotterdam 
ging leren kennen. Zo is een maatje met een nieuwkomer langs 
alle musea gegaan en de nieuwkomer heeft de weken erna elke 
week een museum bezocht met zijn, door ons aangevraagde, 
Rotterdampas. “Have you been to the Depot? It is amazing!” Zo 
zijn de bewoners van het schip de afgelopen weken meer bekend 
geraakt met het culturele aanbod in de stad Rotterdam dan 
menig Rotterdammer zelf! De maatjes zijn ook een belangrijk 
persoon voor de nieuwkomer om mee te kunnen praten, vragen 
te stellen en vertrouwd te raken.

Museummaatjes

Bomen planten in het Hefpark

“Later loop ik langs deze plek met mijn gezin en dan zal de 
boom gegroeid zijn. Ik zal dit altijd onthouden als de plek waar 
ik ben begonnen in Rotterdam”, aldus een nieuwkomer over 
het planten van de bomen in het Hefpark in de wijk Feijenoord. 
Om Rotterdam groener te maken, om iets blijvends achter te 
laten in de wijk die de nieuwkomers heeft opgenomen, om iets 

positief te planten en om met elkaar het verblijf op het schip 
af te sluiten, hebben we samen tien perenbomen geplant. 
Een mooie activiteit waar veel aandacht vanuit de wijk, de 
gemeentelijke politiek en de nieuwkomers zelf voor was. Open 
Rotterdam maakte een mooie reportage! 

Computerles op het schip 
Tijdens de eerste computerles met onze collega Mohamed 
zaten alle bewoners van het schip klaar en kwamen er 
enorm veel vragen! De nieuwkomers zijn allemaal enorm 
leergierig en gemotiveerd en grijpen elke activiteit aan om 
meer bekend te raken met Nederland, de regels hier en 
het systeem. Gelukkig weet Mohamed hier veel van! Naast 
alle vragen heeft Mohamed ook met hen geoefend met 
het gebruik van de computer.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://openrotterdam.nl/video-statushouders-plaatsen-perenbomen-in-wijk-feijenoord-als-dank-voor-verblijf/
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Afsluiting van De Kleine Wetenschapper!

Vier interessante creatieve kinderworkshops zijn afgerond bij 
Het Lab Rotterdam. Negen kinderen tussen de 8 en 14 jaar 
deden mee aan 3D-printen, het solderen van een elektronisch 
circuitje met lampjes, het maken van lego-robots en het 

bedrukken van t-shirts! Binnenkort start een nieuwe groep van 
De Kleine Wetenschapper! Informatie/aanmelden:  
mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760        

Slijmerige smurrie
Stagiaires Nadia en Thalia van de studie Gespecialiseerde 
Pedagogisch Medewerker gingen met een groep 
van acht kinderen slijm maken! Voordat de kinderen 
geconcentreerd aan slijm gingen werken deden ze buiten 
een energizer ‘Zand en water’. De kinderen konden niet 
wachten om te beginnen met het maken van slijm. Dus 
gingen de kleine professoren daarna aan de slag en 
experimenteerden ze met scheerschuim, lenzenvloeistof 
en lijm. Om het helemaal af te maken werden er glitters 
toegevoegd aan de slijmerige smurries! Alle kinderen 
waren zeer enthousiast en sommige kinderen hebben 
zelfs twee keer slijm kunnen maken. Het werd een lekkere 
kliederboel! We hebben deze middag als een groot succes 
ervaren en het was zeer voor herhaling vatbaar!

De eerste twee groepen van ‘Wegwijs in Rotterdam’ zijn 
gestart. Deze cursus richt zich in zes lessen op voorlichting 
over verschillende instanties zoals de Vraagwijzer, Het Juridisch 
Loket, CJG en de huisarts. De eerste helft van de les bestaat uit 
taalles en theorie over de instantie waarbij woordenschat een 
grote rol speelt. Het tweede gedeelte van de les willen we graag 
op bezoek bij een instantie of een voorlichter van de instantie 
langs laten komen in de les. De cursisten hebben dan vragen 
voorbereid die ze gaan stellen aan de medewerker van de 
instantie.
‘Moeders van Rotterdam’ kwamen langs om te vertellen wat 
zij kunnen betekenen voor nieuwe moeders in de stad. Ook 
zijn ‘Het Wijkteam’ en ‘Je Goed Recht’ langsgekomen om hun 
rol in de stad uit te leggen. Met juridische vragen kunnen we 
bijvoorbeeld terecht bij ‘Je Goed Recht’ in Rotterdam Zuid. 
Deelnemers van SamenDoorSamen weten nu precies wat de 
instantie doet en kunnen daar zelf aan de bel trekken wanneer 
nodig! Binnenkort mogen we ook de huisarts, Stichting Het 
Vaste Lastenpakket en ‘Duo for a job’ ontvangen.

Wegwijs in Rotterdam

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl%20?subject=
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Een mooie mijlpaal. Een groep vanuit NL-Training met 
laaggeletterden heeft de cursus door middel van de 
lesmethode Diglin+ succesvol afgerond!

De deelnemers van het opleidingsprogramma 
Ervaringsdeskundigheid zijn onlangs aan de slag gegaan 
met columns schrijven. Samen met trainer Peter van 
Heemst werd er gewerkt aan een eigen verhaal.
Ervaringsdeskundigen Hani en Najat deden mee en met 
trots publiceren we hier de column van Hani en hier de 
column van Najat!

Acht succesvolle taal 
bijeenkomsten zijn afgerond!

De stappen van een nieuw 
leven opbouwen

Supertrots zijn wij dat ons initiatief ‘Samen Programmeren 
we de toekomst’ een schitterend bedrag van 42.500 euro 
heeft ontvangen van CityLab010. Begin december werden 
alle Rotterdamse plannen die een startbudget krijgen bekend 
gemaakt. Lees er hier meer over.

Samen Programmeren 
ontvangt startbedrag van 
42.500 euro van CityLab010!

Deelnemers 
Beautytraject krijgen 
gastles van stylist Unilever

Deelnemers van ons ‘Beautyproject’ hebben de afgelopen 
weken twee masterclasses gekregen van (vrijwillig) 
gastdocent Amber. Zij is al jaren de salonmanager en 
vaste stylist bij Unilever, maar maakt graag tijd vrij om zich 
ook buiten Unilever in te zetten. Lees er hier meer over! 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/deelnemers-ervaringsdeskundigheid-schrijven-columns/
https://www.stichtingmano.nl/column-een-kleine-stap-maakt-een-groot-verschil/
https://www.stichtingmano.nl/samen-programmeren-ontvangt-startbedrag-van-42-500-euro-van-citylab/
https://www.stichtingmano.nl/deelnemers-beautytraject-krijgen-gastles-van-stylist-unilever/
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Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bij. Op 1 december is Johan 
Holthof van start gegaan als projectmedewerker. Graag stelt hij zich in 
deze nieuwsbrief aan jullie voor:

Hallo allemaal! Mijn naam is Johan Holthof, ik ben 43 jaar en ben geboren 
en getogen in Groningen en woon sinds 2001 in Rotterdam. Ik ben 
per 1 december begonnen in het team caseload en begeleiding van 
SamenDoorSamen, waar ik als een soort mentor deelnemers hoop te gaan 
helpen met het bereiken van hun doelen. Hiervoor heb ik verschillende 
dingen gedaan. Zo heb ik lang met kinderen gewerkt in de Jeugdzorg, 
een eigen Bed & Breakfast gehad in het Oude Noorden en les gegeven 
in Centraal Amerika. De laatste jaren werkte ik in een Huis van de Wijk 
als sociaal beheerder. In mijn vrije tijd houd ik van tuinieren, yoga, reizen 
en klussen. Ik voel me heel erg welkom bij Stichting Mano en geniet van 
de grote verscheidenheid aan mensen die allemaal proberen de stad en 
daarmee de wereld een stukje mooier te maken, samen!

Even voorstellen:  

Johan Holthof!

Binnen ons project SamenDoorSamen trainen wij deelnemers 
als ervaringsdeskundigen. Door deelname aan deze training 
kunnen zij hun ervaringen inzetten om andere deelnemers te 
ondersteunen, hun stem te laten horen in de stad en hiermee 
draagvlak te creëren. Elke nieuwsbrief delen we het verhaal 
van een ervaringsdeskundige. Deze maand het verhaal van 
Hani (27). Lees hier zijn verhaal!

Hani (27) maakte vrienden 
door vrijwilligerswerk

Heftruckchauffeurs behalen certificaten

De tweede enthousiaste groep Eritrese mannen heeft 
afgelopen week via Stichting Mano hun heftruckcertificaat 
behaald. Ze staan te popelen om de arbeidsmarkt op te gaan 

en zijn enorm trots op wat ze hebben geleerd. Binnen een dag 
volgden zij theorie- en praktijklessen en nu kunnen ze zichzelf 
heftruckchauffeur noemen!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/hani-27-maakte-vrienden-door-vrijwilligerswerk/
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Deelnemer Minet Tesfai Hadish speelt 
de hoofdrol in een mooi filmpje dat werd 
gemaakt in het kader van het programma 
‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ van 
Instituut Gak. Minet toont in het filmpje 
zijn werk als assistent verpleegkundige 
in het Erasmus MC en interviewt collega 
Saskia van Nieuwamerongen over hoe 
het was om een nieuwkomer in dienst te 
nemen. Lees er hier meer over en bekijk 
het filmpje! 

Het kabinet kondigt regelmatig 
aangepaste maatregelen aan voor de 
aanpak van COVID-19. Veel mensen 
hebben hier vragen over. Wat mag wel en 
wat weer niet? En waar vind je informatie 
in andere talen? Bekijk de laatste 
maatregelen hier!

Deelnemer Minet in mooi filmpje van ‘Een nieuw bestaan, 
een nieuwe baan’

Maatregelen coronavirus voor iedereen   

Met zijn allen hebben we fantastisch werk geleverd 
en er ondanks beperkingen een goed jaar van 
gemaakt. We zijn trots op wat er dankzij een 
ieders inzet is bereikt en hopen samen met jullie 
in het nieuwe jaar weer veel mooie activiteiten te 
organiseren.

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar alle 
vrijwilligers, samenwerkingspartners en financiers 
die ons werk mogelijk maken. Dankzij uw 
vertrouwen en aanhoudende steun hebben we ook 
dit jaar vele Rotterdammers een helpende hand 
kunnen bieden.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/deelnemer-minet-in-mooi-filmpje-van-een-nieuw-bestaan-een-nieuwe-baan/
https://www.stichtingmano.nl/maatregelen-coronavirus-voor-iedereen/
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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 
Rotterdamse / 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.

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

SamenDoorSamen & Stichting Mano                                                                               

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
http://www.samendoorsamen.nl
http://www.stichtingmano.nl 
mailto:info%40stichtingmano.nl?subject=

