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Nieuwsbrief
Heel leuk uitje naar het Wereldmuseum in Rotterdam
SamenDoorSamen heeft op
woensdag 23 juni een heel
leuk uitje georganiseerd
naar het Wereldmuseum in
Rotterdam. Een bezoek aan dit
volkenkundig museum brengt
je op een bijzondere plek waar
je de leukste stadsverhalen
hoort en nieuwe mensen
van verschillende culturele
achtergronden leert kennen. We
sloten het uitje af met een kopje
koffie op het terras van één van
de oudste cafés van Rotterdam.
De collectie van het
Wereldmuseum biedt inzicht in
culturen van over de hele wereld.
De objecten bestrijken een
tijdsperiode van 2000 jaar en zijn
in een periode van zo’n 160 jaar
verzameld door Rotterdammers,
voor Rotterdammers. Het
gebouw én de collectie van
het Wereldmuseum zijn beide
letterlijk en figuurlijk een
‘product’ van de stad, haar
geschiedenis en mentaliteit.
Interesse om als vrijwilliger deel
te nemen aan het programma
Samen in Rotterdam, sociale,
culturele en sportieve
activiteiten? Meld je dan bij
mosab@stichtingmano.nl
/ 06-82793760
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7de editie van De Nieuwe Rotterdammert is klaar!
Hij is weer helemaal klaar! De 7de editie van De
Nieuwe Rotterdammert staat online! Binnenkort
rolt ook de papieren versie van de drukpers,
maar digitaal is de nieuwste editie alvast door
te bladeren. Afgelopen maanden werd er door
de redactie hard gewerkt aan een krant over het
thema: Wat kan wél tijdens corona in Rotterdam!
De journalisten vroegen Rotterdammers
wat zij allemaal nog wel kunnen doen en
ontdekten dat er tijdens de coronatijd een mooi
opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigheid van
start is gegaan bij SamenDoorSamen. Ook bleek
dat VoorleesExpress Rotterdam alles uit de kast
heeft gehaald om te kunnen blijven voorlezen. De
krant wordt gemaakt door statushouders tijdens
de workshop Krant maken van SamenDoorSamen,
een project van Stichting Mano. De deelnemers
gebruiken journalistiek om de taal te oefenen, met
Rotterdammers in gesprek te raken, de stad te
ontdekken en zichzelf te presenteren en profileren
als enthousiaste en gemotiveerde Rotterdammers
die er wat van willen maken in hun nieuwe leven.

Vakantietip
In de 7de editie verder aandacht voor een Rotterdamse verborgen
parel die al wandelend werd ontdekt, voor de geweldige nieuwe
vrijwilligers van Webhelp die bij SamenOndernemen komen helpen
en motiveren en een wel zeer plezierige vakantietip: een eendaagse
reis naar Belevenisboerderij Schieveen! Lees hier alvast in de 7de
editie van De Nieuwe Rotterdammert. Heel veel leesplezier!

Digitale Kantoor Vaardigheden!
Naast allerlei activiteiten op het gebied
van taal en werk organiseren we bij
SamenDoorSamen weer een cursus Digitale
Kantoor Vaardigheden, Basiskennis met
Microsoft Office programma’s, Outlook, Word,
PowerPoint, Excel, Teams. Deze is gestart op
21 juni met twee groepen van zes deelnemers
per groep en wordt gegeven in fysieke vorm
bij Stichting Mano. Bij Digitale Kantoor
Vaardigheden doen deelnemers belangrijke
vaardigheden en kennis op die van pas zal
komen bij studie, werk en participatie in hun
toekomst in Nederland.
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SamenProgrammeren doet mee aan

CityLab010

Onder de titel ‘Samen programmeren we de toekomst’ dingt
het project SamenProgrammeren van Stichting Mano mee
naar een subsidie van CityLab 010. Het initiatief is inmiddels
op de website van CityLab terug te vinden inclusief
promotiefilmpje. SamenProgrammeren geeft statushouders
de kans om in een intensief traject werk te maken van het
vinden van een baan als programmeur in de IT. Het traject
ging van start tijdens de coronacrisis en het doel is om de

lessen in de toekomst verder uit te breiden.
Een panel van Gemeente Rotterdam gaat zich nu over
alle initiatieven buigen. CityLab010 zoekt innovatieve
oplossingen om van Rotterdam een nóg betere, leukere,
sterkere stad te maken. “We investeren in vernieuwing op
het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering.”
Zoher, Shima en Abboud vertellen in dit filmpje wat
SamenProgrammeren voor hen betekent.

Afsluiting training CV maken & solliciteren
met Masterclass van het bedrijf Radancy!

Met een hele leuke presentatie van Lindy en René van Radancy is op 24 juni de
training CV maken en solliciteren afgerond. De interessante presentatie van Lindy
en René ging over: ‘Van oriëntatie tot sollicitatie en alles ertussenin’. De training CV
maken en solliciteren is gestart op 20 mei met acht deelnemers en werd gegeven in
fysieke vorm in de Coolenkit. Tijdens de workshops kunnen deelnemers alles leren
over het zoeken naar een baan, het maken van een CV, het schrijven van een goede
motivatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek.
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Even voorstellen…

Bibiche van Heumen
Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bij. Op 1 juli is Bibiche van
Heumen van start gegaan als projectsecretaris. Graag stelt zij zich in
deze nieuwsbrief aan jullie voor:
Mijn naam is Bibiche van Heumen en ik ben een nieuwe collega bij
Stichting Mano. Naast wat administratieve werkzaamheden, ga ik me de
komende tijd vooral bezighouden met de organisatie van de conferentie
met het thema Redzaamheid in december.
Hiervoor heb ik gewerkt als eventmanager bij een technisch bedrijf en
regelde ik alles van A tot Z voor beurzen en netwerkevenementen in
binnen- en buitenland. De ervaring die ik daar heb opgedaan, komt
goed van pas bij het organiseren van deze bijzondere conferentie. Het
is een primeur waarbij statushouders zelf de inhoudelijke vraagstukken
bepalen om zo een betere aansluiting te vinden tussen beleidsmakers
en statushouders. Wat een mooi initiatief!
Als regelaar in hart en nieren, zet ik me graag in voor het organiseren
van evenementen. Ik verdeel mijn tijd een beetje tussen stad en
land, want ik ben regelmatig de hort op. Lekker op blote voetjes het
bos in! Daar schaar ik mij rond het vuur voor de organisatie van de
Kule bijeenkomst van Roots of the Earth, een stichting voor cultuuren kennisbehoud van inheemse volkeren. Ook loop ik deze zomer
op de Vlaamse heide tussen de schapen als productieleider van de
natuurtheatervoorstelling KUDDE. In september ben ik terug in de stad,
wie weet kruisen onze paden dan weer…

Stronger Together
Nu het weer allemaal een beetje mag, zijn we gestart met
een tweede fysieke groep cursus participatie & emancipatie
voor vrouwelijke statushouders. Gedurende deze training
gaan vrouwen met elkaar in gesprek over thema’s en
praktijkervaringen die belangrijk zijn, zoals: grenzen stellen,
assertiviteit, eenzaamheid en depressie. Zo zijn we ‘Stronger
Together’.

Vaccinatie spreekuur
bij Stichting Mano
Stichting Mano is een vaccinatiespreekuur gestart voor deelnemers
van haar projecten en programma’s. Hier helpen Adel en Bibiche
deelnemers van onder meer SamenDoorSamen met het maken van
afspraken, uitprinten van bevestigingen en routebeschrijvingen. Verder
verwijzen we graag nog even naar de website van Pharos waarop
belangrijke informatie over vaccinatie ook te vinden is in het Arabisch,
Tigrinya en Farsi.
Klik hier voor:
Nederlands

Arabisch

Tigrinya		

Farsi
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Focusgroep met de
journalisten van

De Nieuwe
Rotterdammert!
Als Stichting Mano vinden wij het heel belangrijk om
onze trainingen en activiteiten te blijven verbeteren.
Daarom gaan wij na afloop met onze deelnemers
in gesprek. Was de training nuttig? Wat waren hun
verwachtingen en heeft het programma aan hun
verwachtingen voldaan? Wat zou je graag anders
zien? Allemaal vragen die tijdens de focusgroep
worden besproken. Afgelopen week kwamen de
journalisten van de 6de en 7de editie van De Nieuwe
Rotterdammert samen om in het Café van de Kunsthal
de workshop krant maken te evalueren. Het werd een
gezellige bijeenkomst met goede en nuttige feedback
die we zeker gaan verwerken voor de volgende groep
journalisten!

Career Day
met de studenten van
Stichting BeST!
De studenten van de Stichting Betrokken Student (BeSt)
hebben in juni een Career Day georganiseerd. Op deze
manier hopen zij deelnemers te ondersteunen in hun
zoektocht naar een baan in Rotterdam. “We begonnen de
dag met appeltaart en koffie. Daarna was er en fotosessie
voor een professionele CV foto, vervolgens startte de
workshop over de bijzonderheden, valkuilen en gouden
tips voor een perfect CV. Vervolgens kregen we persoonlijk
kleding advies van de stylers van Dress for Success. Het
setje kleding mochten we mee naar huis nemen! Een mooie
en nuttige dag op een mooie locatie van Stichting BeSt!”

Mijn toekomst
Een paar weken geleden is de training ‘Mijn toekomst’ gestart, tijdens
deze training hebben we het over vaardigheden die belangrijk zijn
om stappen te zetten richting de toekomst zoals; jezelf presenteren,
je eigen kwaliteiten kennen en kunnen benoemen, zelfvertrouwen en
het hebben van een doel. De training wordt gegeven door Michael en
Daphne. De deelnemers in de groep spreken Tigrinya en hebben soms
nog wat moeite met de Nederlandse taal, het is dus heel fijn dat Michael
af en toe begrippen in het Tigrinya kan toelichten!
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Nieuwe ondernemers
stelen de show met pitches in Ahoy

De deelnemers van SamenOndernemen2021
waren onlangs de sterren van Ahoy.
Hun namen prijkten op het enorme
ledscherm buiten op Rotterdams grootste
zalencentrum. En eenmaal binnen in zaal
Dock 10 stalen zij de show met pitches
en soft skills die zij tijdens de afgelopen
maanden tot in de puntjes verbeterd
hadden. Wethouder Richard Moti (Werk
en Inkomen) kwam certificaten uitreiken
en was onder de indruk van de pitches
die hij bijwoonde en van al het werk dat
is verricht. “Ik wil jullie eerst van harte
feliciteren met meedoen aan dit traject”,
stelt hij als interviewers Tatiana en
Nour hem vragen om tips voor nieuwe
ondernemers. “Het is best wel spannend
om een eigen onderneming te beginnen.”
Lees het volledige verslag op de website van
Stichting Mano.
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Weerbaar opvoeden
feestelijk afgesloten
Opvoeden in twee culturen kan een grote uitdaging
zijn. Daarom hebben wij in samenwerking met
Stichting Stimulance de training ‘Weerbaar opvoeden’
georganiseerd. Tijdens vijf bijeenkomsten zijn de vaders
in gesprek gegaan over onder meer de rol van de vaders,
opvoeden tussen culturen en religies, het zelfvertrouwen
van kinderen en nog meer opvoedonderwerpen. De
vaders hebben veel kennis opgedaan en zijn hun
ervaringen gaan uitwisselen met de andere vaders.
Afgelopen maand hebben we deze geslaagde training op
een feestelijke manier afgesloten met lekkere hapjes en
de certificatenuitreiking.

Vrijwilliger Loc ging mee met

Ontdek Syrië
De eerste editie van de workshop ‘Ontdek Syrië’ voor
vrijwilligers van Stichting Mano heeft plaatsgevonden. Het
is de eerste workshop van een serie over landen waaruit
deelnemers van SamenDoorSamen komen. Loc, sinds 2017
taalmaatje van verschillende Syriërs, was van de partij en
vertelt hier wat hij allemaal heeft beleefd.

Khaled slaat de vonken er vanaf in

Maritiem Museum

Op 24 juni hebben we met deelnemers Khaled, Osman, Baher, Mohamad en Walid van Stichting Mano en SNTR onder
leiding van collega Manar een werkbezoek gebracht aan het Maritiem Museum. Het museum opent binnenkort namelijk
nieuwe, hele mooie vrijwilligerswerkplaatsen. Lees er meer over op de website.
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Creatieve kinderen
maken kleurrijke kubussen

Dat was een hele vrolijke, maar bovenal artistieke bedoening
afgelopen week tijdens de eerste van een nieuwe reeks
creatieve kinderworkshop. De deelnemers gingen aan de slag
met het maken van een eigen kubus geïnspireerd door de
Rotterdamse ku-buswoningen. En aan creativiteit, fantasie
en kunstenaarstalent was duidelijk geen gebrek, zag ook
kunstdocent Mosab. “De mooiste creaties werden tevoorschijn
getoverd.”
De komende tijd staan er nog veel meer leuke workshops
op het programma. De kinderen gaan nog klimmen, krijgen
een theaterles en gaan zich bezighouden met muziek, sport
en spel, dans en tekenen en schilderen. “Creatief zijn is niet

alleen maar iets moois maken, maar ook zoeken, twijfelen,
uitproberen, experimenteren en besluiten dat het beter kan
en opnieuw beginnen. Door deze lessen leren de kinderen
ook de betekenis van plezier in iets maken en dat je hier
persoonlijke voldoening uit kan halen”, stelt coördinator van
de activiteiten en kunstenaar Mosab.
De workshops zijn elke dinsdagmiddag. Ook meedoen?
Neem dan contact op met Mosab: mosab@stichtingmano.nl
of 068279360.

Enthousiasme voor Naaiworkshop
en naaimachine gezocht!
Sinds begin juni worden er bij Stichting Mano naailessen
gegeven aan deelnemers die willen leren naaien. De meesten
hebben helemaal geen naaiervaring, ‘don’t worrry!’, want
ze gaan na elk les met een leuk zelfgemaakt ontwerp naar
huis. Zo leren de cursisten werken met een naaimachine,
het gebruiken van patronen en het knippen van stoffen
op de juiste manier. We hebben al een eco-tas, een schort,
keukenwanten en pyjama’s gemaakt. Alle deelnemers
vinden de lessen erg leuk en de meeste zien we ook weer
terug. We geven natuurlijk ook de mogelijkheid voor nieuwe
deelnemers om mee te doen. Maar we hebben ook wel
fanatieke deelnemers, zoals Legeset die geen les wil missen.
Tijdens de volgende naailessen wordt een eenvoudige broek
en rok gemaakt. Ook willen we in de toekomst een cursus
organiseren op wat hoger niveau. Tot slot heb ik nog een
hulpvraag voor Reget. Zij zou graag een eigen naaimachine
willen om thuis haar eigen spullen te naaien. Misschien heeft
iemand ergens nog een (ongebruikte) naaimachine thuis
liggen of een idee hoe we haar hierbij verder kunnen helpen?
Alles is welkom!
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Actrice Birgit
vertelt over haar workshop Women Power!

Actrice Birgit heeft met vrouwelijke statushouders tijdens
de Workshop Women Power! gewerkt aan assertiviteit en
zelfvertrouwen. In mei en juni gingen twee groepen aan de

slag met jezelf goed presenteren en assertief zijn. Actrice Birgit
vertelt hier meer over de les.

Stapjes naar

richtingen
De training Stapjes naar richtingen
van SamenDoorSamen is een heel
belangrijk uitgangspunt om migranten- en
vluchtelingenvrouwen te betrekken bij het
maken van plannen die zijn afgestemd
op hun behoeften. De training omvat
verschillende onderwerpen, zoals: cirkels
van invloed en betrokkenheid, cirkels van
sociaal relatie, tijdmanagement en smart
doel.
Het doel van het programma is om de
deelnemers te helpen de juiste en reële
stappen te zetten op het pad van hun
praktische leven. Andere doelen waren om
een netwerk te ontwikkelen, om onderling
vertrouwen op te bouwen en de deelname
van de groep binnen de organisatie en
in de gemeenschap te bevorderen door
hen een duwtje in de rug te geven en te
motiveren tot verandering. “We leren
van elkaar. Elke deelnemer heeft unieke
ervaringen. Er zijn geweldige energieën,
talenten en doelen onder de nieuwkomers,
ze hebben ondersteuning en hulp nodig om
hiervan zelf te profiteren en om hiermee te
kunnen bijdragen aan de samenleving.”
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Het verhaal van Alaa Mouti!
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 maand deelt SDS-Nieuwsbrief het
verhaal van een ervaringsdeskundige. Deze maand is dat het verhaal van Alaa
Mouti (29) dat hier te lezen is.

SamenDoorSamen & Stichting Mano
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
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 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!
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