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Opleidingsprogramma 
‘Ervaringsdeskundigheid Statushouders’

Mano Masterclasses
Elke vrijdag vinden er Mano Masterclasses plaats!

17 december 2020 vond de kick-off van ons ervaringsdeskundigheidsprogramma plaats! Na vele aanmeldingen en 
een sollicitatieronde zijn er 25 deelnemers geselecteerd die ons opleidingsprogramma tot ervaringsdeskundige zijn 
gaan volgen.

Het gaat om masterclasses gericht op de toekomst, op stappen zetten richting participatie in werk/ 
studeren of vrijwilligerswerk en op het ontwikkelen van vaardigheden & kennis.

Het is een mooie diverse groep met een verscheidenheid 
aan ervaring, achtergrond en interesse. Deze ervaringsdes-
kundigen worden opgeleid om in het sociale domein de 
nieuwkomers te ondersteunen op het gebied van coaching, 
maatschappelijke begeleiding, als cultural mediator, als 
ambassadeur/ woordvoerder en/ of als trainer en docent. 
Tevens ondersteunen zij in het meedenken over verschillende 
zaken als het gaat om integratie, participatie en ande-re vormen 
van ondersteuning aan de nieuwkomers. Dit doen zijn binnen, 
maar ook buiten de organisatie van Stich-ting Mano! We zijn nog 
maar net begonnen, maar de ervaringsdeskundigen hebben 
al aan verschillende opdrachten binnen het sociale domein in 
Rotterdam meegewerkt. De waarde van een dergelijke denktank 
heeft zich al direct bewezen. De trainingen voor de groep 
ervaringsdeskundigen vinden elke week op donderdagavond 
plaats. Onder-werpen als asielrecht, de (oude en nieuwe) 
inburgeringswet en (interculturele) communicatie zijn de revue 
gepas-seerd en de komende weken richten wij ons op een 
verdieping op het werk als ervaringsdeskundige; hoe zet je jouw 
eigen ervaring in om anderen te kunnen ondersteunen?

Wij zijn heel blij met deze enthousiaste en gemotiveerde groep 
en verheugd dat zij onderdeel uitmaken van het team van 
Stichting Mano.

Het speelt in op de behoeften van deelnemers; wat willen zij 
weten, wat willen ze leren? Wat is goed om te oefenen? Wat wil 
je doen? Elke week is er een thema en wij betrekken wij er een 
expert op dit gebied bij.
Zo heeft actrice Birgit de deelnemers meegenomen door het 
begrip zelfbeeld & zelfvertrouwen, en hebben we met Hatice 
meer geleerd over de participatiewet en de rechten & plichten 
in Nederland.
Er staan nog veel leuke dingen op de planning! Zo zullen we 
ook meer leren over het maken van een (hip & happening) 
cv, LinkedIn, werken in Nederland & het voeren van 
sollicitatiegesprekken van het bureau Radan-cy.
Leuk, nuttig & leerzaam dus!
Fingers crossed dat wij dit ook snel in ‘real life’ mogen doen.

1

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/


Januari - Februari 2021

2

Gelukkig valt er online nog genoeg te beleven en te leren. Zo hebben we 
nu  i.s.w. Stichting Stimulance een training voor onze Arabische vaders 
georganiseerd. Om in de behoefte van de ouders te voorzien heeft Stimulance 
de oudertraining Weerbaar Opvoeden – opvoeden in het Nederland van nu 
ontwikkeld. Deze training is speciaal ontwikkeld voor opvoeders met een 
diverse culturele en religieuze achtergrond die graag meer willen leren over 
het weerbaar opvoeden van hun kinderen in het Nederland van nu, waarin 
diversiteit, maatschappelijke spanningen en sociale media een grote rol 
spelen. 

Bij stichting Mano 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  
op zondag 14 februari 2021 een mooie activiteit samen met Het on-
verharde Pad  
Valentijnswandeling. De wandeling duurde 2,5 uur en ging door 
de romantische buurten Liskwartier, Oude Noorden, Agniesbuurt, 
Provenierswijk, Blijdorp en Bergpolder. Tijdens het lopen bewonder 
je onderweg het prachtig gerenoveerde Huis van bewaring, de eerste 
galerijflat van Nederland (rijksmonument!) sta je oog in oog met het 
kunstwerk van Klaas Gubbels en zijn typerende koffiekannen, de 
zeemeermin van Chris Ripken en het beeld van de vroege sciencefiction 
schrijver Christiaan Huygens welke is gemaakt door beeldhouwer 
Albert Termote.

Arabische vadergroep

Sociale en Culturele Activiteiten, 

HOP Valentijnswandeling (De ruimte voor ideeën)

Deze training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 
uur en geeft je de basiskennis die je nodig hebt om 
als taalvrijwilliger actief te zijn. Interessant en leuk, 
zowel voor nieuwe als meer ervaren vrijwilligers. 
Alle Rotterdamse (aankomend) taalvrijwilligers zijn 
welkom om deel te nemen. Tot de zomer van 2021 
worden alle trainingen digitaal georganiseerd. We 
gebruiken hiervoor het vergaderprogramma Zoom. 
Ook zonder ervaring met Zoom kun je deelnemen. 
We verstrekken een handleiding, een instructiefilmpje 
en je kan altijd bellen voor hulp of uitleg.
Aanmelden kan via de website van Stichting Mano of 
direct via dit aanmeldformulier.

Basistraining voor taalvrijwilligers
Stichting Mano organiseert dit voorjaar een basistraining voor 
taalvrijwilligers.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i_Nk0eHfUkGmNArAt8-NAznt162ICiJPjmjZP5a-XO1UN1dZSTlSNjMxQTVIQ0xYUFJYMjdEQ1YxSi4u
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Tigesti en haar zoontje wonen vlak bij mij en we zien elkaar 
wekelijks. Het was direct een goede match door onze vele 
overeenkomsten: we zijn allebei in onze 20er jaren, wonen 
allebei op onszelf, we zijn christelijk opgevoed en houden 
van dansen. Als we klaar zijn met onze wekelijkse taalles leert 
Tigesti mij altijd nog wat woordjes Tigrinya (wat me nog niet 
zo goed afgaat). Ze maakt een injera voor me als lunch en ik 
neem gevuld speculaas mee. We praten over onze vrienden 
en familie en spelen met haar zoontje. We dansen na de les 
en kijken Eritrese soap series. Zo nu en dan zien we elkaar 
ook buiten de taalles om zoals afgelopen zomer tijdens de 
hittegolf. Tigesti, Naoud en ik zochten toen wat verkoeling bij 
de Kralingse Plas (zie foto).
Die dag vroeg ze me of ik mee wilde het ‘grote’ water in. Ze 
ging niet te diep en ze vroeg mij of ik haar en Naoed kon leren 
zwemmen. Ik deed de kikker beweging voor met mijn benen, 
we hielden Naoed vast en hij begon te spartelen. We hadden 
zo veel lol in het water, het was een heerlijke dag. Tegelijkertijd 
wist ik ook ik ook dat ze bang voor het diepe water en waarom. 
Hetzelfde water wat ons in dat moment zoveel vreugde bracht 
heeft haar nog niet zo lang geleden de grens van het leven 
laten ervaren. Eerder vertelde ze me dat de boot waarop ze 
naar Europa probeerde te komen begon te zinken vlak voor de 
kust van Italië. Gelukkig had een helikopter het opgemerkt en 

was de reddingsboot op tijd. 
Dit doet me beseffen dat naast alles wat we gemeen hebben 
we eigenlijk ook heel verschillend zijn. Wat Tigesti heeft 
moeten meemaken voor een vrijheid waarin ik geboren is voor 
mij nog altijd onbegrijpelijk. En toch hebben onze levens die zo 
anders begonnen zijn nu alles met elkaar te maken. 
Op deze manier heeft MANO mij zoveel meer gebracht dan 
het baantje dat ik voor ogen had. Tigesti en ik leren veel van 
elkaar en hebben een waardevolle vriendschap opgebouwd 
die langer dan ons maatjestraject zal duren. 
Door: Cecile van Bruggen, 

Team Kind en ouders georganiseerd een 
mooie online See you later Illustrator! 
Samen met Kunsthal Rotterdam.  Een 
dichter begint met een verhaal en een 
illustrator gaat dit meteen tekenen. 
Iedereen kijkt live mee naar wat hij 
maakt, vanuit zijn eigen kamer thuis. 
Terwijl de dichter vertelt en de illustrator 
tekent, mag je ondertussen van alles 
verzinnen voor in het verhaal. De 
gezelligste, gekste, mooiste, vreemdste 
of griezeligste dingen. Je mag wat je 
verzint hardop roepen, of zelf tekenen.

Toen tijdens de eerste lockdown mijn bijbaantjes wegvielen had ik naast studeren ineens heel veel tijd over. Ik besloot naar 
een nieuw bijbaantje te zoeken die wél tijdens de lockdown gewoon door kon gaan. Na wat surfen door het web kwam ik 
uiteindelijk stichting Mano tegen. Ik kon er direct aan de slag: eerst drie maanden als online taaldocent en nu als taalmaatje 
van Tigesti en haar zoontje Naoed. Een vrijwilligersbaantje die nu zoveel meer is dan dat. 

Kinderen 
Activiteiten

Online See 
you later 
Illustrator! 
CREATIEVE 
KINDEREN OPGELET

Naar de Kralingse Plas

https://www.stichtingmano.nl/
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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!

In 2019-2020 heeft Mano daarom een pilot georganiseerd 
SamenOndernemen om statushouders te helpen met het 
maken van hun bedrijfsplan, netwerkcontacten, etc. Vanaf 
maart 2021 wordt een tweede editie georganiseerd met een 
iets andere aanpak. 
Er wordt meer samengewerkt met lokale partners (zie logo’s) 
waarbij rekening gehouden wordt met beperkingen door 
corona waardoor we voorlopig grotendeels digitaal moeten 
werken. 
We zijn onlangs gestart met 12 deelnemers met een 
Oriëntatie-traject. Dit wordt eind maart afgesloten. Daarna 

volgt een Intensieve traject waarvoor nog kan worden 
aangemeld; evt. ook zonder het Oriëntatie-traject: info via 
andre@stichtingmano.nl. Voor het Intensieve traject geldt 
een strenge selectie en de deelnemers moeten tussen april 
en juli dit jaar hard aan het werk met hun bedrijfsplan, 
ondernemersvaardigheden, kennis van belastingen en 
administratie, netwerk, etc. 
In dit programma werken we o.a. samen met de gemeente 
Rotterdam (Regionaal Bureau Zelfstandigen), Qredits, BeLink, 
Poësis en SNTR.  

SamenOndernemen 2021
Het integrale programma SamenDoorSamen voor (en deels door) Rotterdamse statushouders ondersteunt de 
doelgroep o.a. met (betaald en onbetaald) werk en opleiding. Een klein aantal daarvan wil de mogelijkheden van 
zelfstandig ondernemerschap verkennen; als nieuwe start of juist als doorstart van eerdere ervaringen als ondernemer 
in het land van herkomst. In het sterk gereguleerde Nederland vraagt dit een goede voorbereiding en moet vaak 
rekening gehouden worden met de voorwaarden die de gemeente stelt die zijn gekoppeld aan de bijstand (maar ook 
weer ondersteuning kan bieden).
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