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Nieuwe dinermatches 
in februari en maart

SamenProgrammeren 
van start met New 
Webprogramming 
Bootcamp

Na het succes van eerdere dinermatches organiseren we 
nieuwe etentjes in februari en maart. Wie vindt het leuk om 
de tijdelijke bewoners van de opvangschepen in Rotterdam 
thuis uit te nodigen voor een gezellig diner? Aanmelden kan 
via dit bericht!

Na een succesvol 2021 gaat SamenProgrammeren van 
start met nieuwe modules programmeren voor iedereen in 
Rotterdam die geïnteresseerd is in kansen op goed werk in 
IT. Geïnteresseerd? Lees snel verder.

Amani Aleid 
heeft haar eerste 
echte baan sinds 
haar komst naar 
Nederland. Op het 
Marnix Gymnasium 
in Rotterdam is zij 
dit jaar begonnen 
als technisch 
onderwijsassistent 
(TOA) bij 
natuurkunde. “Ze was 
de juiste kandidaat”, 
stelt rector Leezan 
van Wijk. Lees hier 
het volledige artikel! 

Amani heeft haar eerste Nederlandse baan 
bij het Marnix Gymnasium

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/rotterdammers-gezocht-voor-nieuwe-dinermatches-in-februari-en-maart
https://www.stichtingmano.nl/samenprogrammeren-van-start-met-new-webprogramming-bootcamp
https://www.stichtingmano.nl/amani-heeft-haar-eerste-nederlandse-baan-bij-het-marnix-gymnasium
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Binnenkort is er weer een workshop Interculturele 
Communicatie. Iedereen kan meedoen aan een heerlijke 
discussie over man/vrouw verhouding, relaties en 
culturele verschillen. Meer informatie/aanmelden bij 
Rahel via rahel@stichtingmano.nl.

Praatgroep  
Interculturele Communicatie!

Stel jezelf voor 
in maximaal 5 minuten! 

Ben jij benieuwd naar de nieuwe locatie van de Tweede 
Kamer? Wil je het kunstwerk ‘Aarde’ in het echt bekijken? 
Of wil je gewoon meer leren over de landelijke politiek? 
Tijdens onze rondleiding is het allemaal mogelijk. Een  
professionele en enthousiaste gids neemt je mee op 9 
maart naar de plenaire zaal en er is genoeg ruimte om 
vragen te stellen! Informatie/aanmelden via 
mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760.    

Deelnemers van SamenDoorSamen naar  

De Tweede Kamer!

Samen naar  

Depot Boijmans!
Binnenkort is het zover. Dan gaan we mee met een rondleiding 
door Depot Boijmans Van Beuningen. De rondleiding, op 17 
maart, wordt verzorgd door een professionele gids. Het depot 
heeft een (letterlijk) schitterend exterieur en een spectaculair 
interieur. En als bezoekers de lift naar de zesde verdieping 
nemen, wacht hen nog een bijzondere ervaring. Daar, op het 
dak van het depot, heb je niet alleen een panorama-uitzicht 
over de stad, je hoort ook één van de leukste stadsverhalen. 
We sluiten af met een kopje koffie bij Café Renilde op de zesde 
verdieping. Nieuwsgierig? Informatie/aanmelden bij  
mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760.

Je weet van tevoren bijna zeker dat je dit verzoek kunt 
verwachten. En om goed voor de dag te komen, zijn we 
eind januari een wekelijkse workshop gestart om te leren 
hoe je jezelf op een goede, professionele manier kan 
voorstellen! Wat zijn de stappen die je neemt, waarover 
praat je en waar heb je het juist niet over? Meer 
informatie/aanmelden bij Ebru via  
ebru@stichtingmano.nl. 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:rahel%40stichtingmano.nl?subject=
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=Naar%20de%20tweede%20kamer
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=Samen%20naar%20Depot%20Boijmans%21
mailto:ebru%40stichtingmano.nl?subject=
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Met ‘Support after Match’ zijn het afgelopen jaar 27 
deelnemers begeleid tijdens hun eerste stage of baan. 
Met het project wil Stichting Mano nieuwkomers 
ondersteunen bij deze stap naar de arbeidsmarkt. 
“Zodat de match tussen de nieuwe Rotterdammers 
en hun werkgever duurzaam is”, stellen projectleiders 
Manar en André. Lees er hier meer over!

Waardevolle inzichten  
na jaar Support after Match

Hoe digitaal zelfredzaam kun je het krijgen? Geheel 
via Zoom hebben we acht leerzame bijeenkomsten 
georganiseerd om deelnemers ook digitaal financieel 
zelfredzaam te maken. En er is heel veel geleerd. Alles 
over belastingen en uitkeringen, over toeslagen, de 

zorgverzekering, ‘Mijn loket’, ‘Mijn ING’, en jawel: de aangifte 
inkomstenbelasting. Ook werd aandacht besteed aan ‘DUO 
onderwijs en inburgering’, het IND verblijfsdocument voor 
onbepaald tijd, het indienen van een naturalisatieverzoek 
en nog veel meer!

Cursus Digitale Financiële zelfredzaamheid via Zoom

De Kleine Wetenschapper gaat door in februari!

Na een succesvolle reeks workshops gaat De Kleine 
Wetenschapper door in februari. Zestien kinderen kunnen 
elke zaterdagmiddag aan de slag met workshops lego-
robots maken bij Het Lab in Rotterdam. Kinderen van 
SamenDoorSamen zijn heel nieuwsgierig en onderzoeken 

de wereld om hen heen als kleine wetenschappers. Tijdens 
de workshops gaan de kinderen ook aan de slag met het 
bedrukken van T-shirts die de deelnemers daarna mogen 
houden! 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/waardevolle-inzichten-na-jaar-support-after-match
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Stel dat je op een ochtend wakker wordt en je voelt 
iets raars. Het kriebelt vanaf je tenen tot aan je 
kruin. Je weet meteen dat het een bijzondere dag 
zal worden want het is ‘Ik durf alles-dag’!  Lees hier 
hoe zo’n dag kan verlopen!

Twee nieuwe groepen Digitale 
Kantoorvaardigheden gaan binnenkort van start. 
De cursus besteedt aandacht aan basiskennis 
van Officeprogramma’s, zoals Outlook, Word, 
PowerPoint, Excel en Teams. Het zijn belangrijke 
vaardigheden en kennis die van pas komen bij 
een opleiding of werk in de toekomst. Informatie/
aanmelden via mosab@stichtingmano.nl  
/ 06-82793760.

Het Nieuwe  
Rotterdammertje 
schrijft over ‘Ik durf alles-dag’!

Medewerkers van Gemeente Rotterdam konden in de eindejaarsgeschenkwinkel 
kiezen om (een deel van) hun punten te overhandigen aan goede doelen die een 
belangrijke bijdrage leveren aan onze stad. En dat leverde een mooi bedrag op!

Mooie donatie  
dankzij medewerkers van Gemeente Rotterdam

Twee nieuwe cursussen  

Digitale Kantoorvaardigheden

Samen aan de slag in de 

beautybranche
Samen met Stichting Stimulance bieden wij deelnemers een opleiding 
in het kappersvak en diverse beautyvakken. Gedurende zes tot acht 
maanden krijgen tien tot dertien gepassioneerde deelnemers les in de 
hard en soft skills die nodig zijn om als professional aan de slag te gaan in 
de beautybranche. Na het leggen van een sterke basis kunnen deelnemers 
zich specialiseren, bijvoorbeeld als kapper, om aan de slag te kunnen op 
een leerwerkplek, met een betaalde baan of als zzp’er.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/het-nieuwe-rotterdammertje-schrijft-over-ik-durf-alles-dag
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
https://www.stichtingmano.nl/mooie-donatie-dankzij-medewerkers-van-gemeente-rotterdam/
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SamenProgrammeren  
blikt met filmpje terug op  
een succesvol jaar!
Het was weer een goed jaar voor SamenProgrammeren. 
Vier nieuwe groepen werden opgestart en 46 deelnemers 
maakten stappen op weg naar werk in de IT als programmeur. 
Ook waren er mooie samenwerkingen met Dept Agency en 
Webhelp. Een filmpje gemaakt door Code Matrix Zone geeft 
een goed overzicht van het afgelopen jaar.

Goed nieuws, we staan in de krant! Na de mooie 
reportage van Open Rotterdam besteedde de Stadskrant 
in De Havenloods onlangs ook aandacht aan de 
statushouders die, als dank voor hun warme welkom in 
de wijk Feijenoord, perenbomen hebben geplant in het 
Hefpark!

Welkom in de wijk  

Feijenoord!
Sneakers gezocht 
voor onze shopactiviteit bij de 
Kledingbank Rotterdam met de 
bewoners van de schepen! 

Samen met de Kledingbank organiseren we 
shopmiddagen voor de bewoners van de Rotterdamse 
opvangschepen! Er is al veel kleding gedoneerd, mooi! 
We zijn echter nog wel op zoek naar sneakers, maat 40-
44 en herenjassen! Voor informatie neem contact op met 
Daphne door een appje te sturen naar 06-30495733 of te 
mailen naar: daphne@stichtingmano.nl  

Een inspirerende middag 
met Vanessa en Fiona van Lede  
en Joris Luyendijk!
Stichting Mano kreeg onlangs interessant bezoek van 
Vanessa en Fiona van Lede en schrijver/journalist Joris 
Luyendijk. Hun interesse voor de stichting was gewekt 
vanuit FondsDBL en daarom wilden zij heel graag eens 
een kijkje nemen op de werkvloer en kennismaken met 
deelnemers en medewerkers. Lees hier het verslag!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/samenprogrammeren-blikt-met-filmpje-terug-op-een-succesvol-jaar
mailto:daphne%40stichtingmano.nl?subject=
https://www.stichtingmano.nl/een-inspirerende-middag-met-vanessa-en-fiona-van-lede-en-joris-luyendijk
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Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bij. Op 1 
november is Sandra den Otter van start gegaan als 
coördinator en projectleider. Graag stelt zij zich in deze 
nieuwsbrief aan jullie voor:

Ha allemaal! Ik ben Sandra den Otter, 27 jaar en sinds afgelopen 
zomer trotse inwoner van Rotterdam. Hoe mooi is het om 
via mijn werk iets te kunnen betekenen voor mijn nieuwe 
stadsgenoten? Daarom ben ik eind oktober met veel plezier 
begonnen bij Stichting Mano, als coördinator van het team Kind 
& Ouder en projectleider van de VoorleesExpress. Ook houd 
ik me bezig met het organiseren van taalactiviteiten voor de 
tijdelijke noodopvang voor statushouders op het schip en in het 
hotel. Voorheen heb ik als orthopedagoog en zorgcoördinator in 
het onderwijs gewerkt. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op 
het terras, in een tapasbar, op het strand of op een festival. Wie 
weet tot snel!

Even voorstellen:  

Sandra den Otter!

Mano met  
Ervaringsdeskundigheid  
in uitgebreid artikel  

Magazine ‘Gezien!’

Het Opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigheid van 
Stichting Mano krijgt uitgebreid de aandacht in het kersverse 
Magazine ‘Gezien!’ dat Kennisplatform Inclusief Samenleven 
(KIS) lanceert. De redactie kwam een training meekijken en 
interviewde verschillende ervaringsdeskundigen. Lees er hier 
meer over.

Na een korte stop hebben wij bij SamenDoorSamen een aantal kaarten gekregen voor Feyenoord. 
Lijkt het je leuk om een keer mee te gaan? Ben je deelnemer van Mano?  
Stuur dan een mailtje naar nadia@stichtingmano.nl.

Feyenoord gaat spelen!

Muneim is trots en tevreden. Hij kan alle ervaring 
die hij heeft nu ook in Nederland inzetten in zijn 
eigen zaak: Kledingreparatie Poeldijk. “Ik ben blij, heb 
goede verwachtingen en ik wil mijn zaak nog verder 
uitbreiden”, vertelt hij. Lees hier zijn verhaal!

Trots aan het werk  
in zijn eigen bedrijf

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/mano-met-ervaringsdeskundigheid-in-het-uitgebreid-artikel-magazine-gezien
mailto:nadia%40stichtingmano.nl?subject=
https://www.stichtingmano.nl/muneim-trots-aan-het-werk-in-zijn-eigen-kledingreparatie-poeldijk
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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. Een van de deelnemers is 
Alaa en met trots publiceren we hier haar column.

Een groep enthousiaste dames is begonnen met het volgen 
van de bakworkshop. Ze gaan in vier bijeenkomsten allerlei 
baktechnieken en decoratiemethodes leren van Emine. Zij 
is ondernemer en heeft haar eigen pagina’s op Instagram, 
genaamd: ‘Lale_cakes’ en ‘Mera.bakery.’ Elke les leren de 
dames een recept om bijvoorbeeld koekjes, cupcakes, 
popcakes en taarten te bakken en te decoreren.

Column: Direct naar de 
specialist? NEE stop even!

Enthousiaste dames beginnen 

met bakworkshop

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? Lees de meest actuele informatie 
hier.

Maatregelen coronavirus 
voor iedereen 

Ministerie brengt online 
werkbezoek aan Stichting Mano

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) heeft onlangs een online werkbezoek gebracht aan 
Stichting Mano. De twaalfkoppige delegatie onder leiding 
van Secretaris-Generaal Loes Mulder kreeg een digitale 
inkijk bij het programma SamenDoorSamen. Lees er hier 
meer over.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/column-direct-naar-de-specialist-nee-stop-even
https://www.stichtingmano.nl/maatregelen-coronavirus-voor-iedereen/
https://www.stichtingmano.nl/ministerie-brengt-online-werkbezoek-aan-stichting-mano/
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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 www.samendoorsamen.nl
Stichting Mano is al ruim vijftien jaar actief om kwetsbare 
Rotterdammers beter aansluiting te laten vinden bij de 
Rotterdams-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 onder meer 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/
https://www.samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/
mailto:info%40stichtingmano.nl%20?subject=

