
Bij SamenDoorSamen hebben 
we er ontzettend veel plezier in 
om onze deelnemers zich meer 
thuis te laten voelen. Daarom 
organiseren we een programma 
voor sociale, culturele en sportieve 
activiteiten. We maken veel gebruik 
van het aanbod dat er al is. Want 
Rotterdam heeft veel te bieden. We 
organiseren op dit moment elke 
maand minimaal drie activiteiten. 
We gaan meestal op pad in groepjes 
van 5 - 12 deelnemers en houden 
rekening met anderhalve meter 
afstand. Op donderdag 20 mei 
hebben we samen met Stichting 
Zeilschip Eendracht een mooie 
rondleiding georganiseerd waarbij 
we uitleg hebben gekregen over 
de achtergrond van het prachtige 
schip. Dit schip is bijna 60 meter 
lang en 13 meter breed! Stichting 
Zeilschip Eendracht zet zich samen 
met ruim 300 vrijwilligers in om 
(kwetsbare) jongeren en ouderen 
letterlijk de wind in de zeilen te 
geven. In samenwerking met diverse 
maatschappelijke organisaties 
verzorgen zij reizen voor deze 
doelgroepen. Het was heerlijk aan 
boord!

Interesse om deel te nemen 
aan het programma Samen in 
Rotterdam, sociale, culturele 
en sportieve activiteiten als  
vrijwilliger? Meld je dan bij 
mosab@stichtingmano.nl 
/ 06-82793760

Nieuwsbrief  
Juni 2021

Samen in Rotterdam, Sociale en Culturele Activiteiten 

Rondleiding Zeilschip Eendracht
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Wij zijn Luise, Janniek, Ellemijn, Emma, Loys, Maartje en Marloes. Wij wonen 
met zijn zevenen in Rotterdam en studeren allemaal aan de Erasmus 
Universiteit van Rotterdam. Wij zijn dit jaar begonnen als vrijwilligers voor 
Stichting Mano. Wij vinden het erg belangrijk om ons steentje bij te dragen aan 
de samenleving en Stichting Mano was daarom voor ons de perfecte optie! Het 
is super mooi om te zien dat we kinderen en minder kansrijke Rotterdammers 
kunnen helpen om zichzelf verder te ontwikkelen. Vooral in deze coronatijd is 
het erg belangrijk dat we voor elkaar klaar staan. 
Het doen van vrijwilligerswerk geeft ons dan ook echt het gevoel ergens bij te 
horen. Daarnaast zorgen wij door middel van persoonlijke begeleiding dat er 
voldoende aandacht is voor sociaal contact. Ons luisterend oor kan helpen bij 
het verminderen van het gevoel van eenzaamheid. Een zinvolle uitdaging dus, 
die ons veel voldoening geeft!

De journalisten van De Nieuwe Rotterdammert (editie 7) hebben de redactiebijeenkomsten feestelijk afgesloten. Na het 
maken van portretfoto’s en een foto voor de voorpagina, werden tijdens de laatste les in de Coolenkit, de certificaten 
uitgereikt aan alle deelnemers. Daarna was er een feestelijk en heerlijk Syrisch buffet, gemaakt door deelnemer Sawsan. 
Helemaal klaar zijn de journalisten nog niet. Begin juni staat er nog een reportage op het programma. Dan gaat de redactie 
op bezoek bij Belevenisboerderij Schieveen en boswachter Natascha Hokke om een verhaal te kunnen schrijven over een 
heel leuk uitje dat iedereen de komende zomer kan gaan doen. Een reportage die niet mag ontbreken in een krant over het 
thema: ‘Wat kan wél in Rotterdam tijdens corona?’

Een zinvolle 
uitdaging, die ons 
veel voldoening 
geeft!

Nieuwe 
vrijwilligers 
bij Mano!

Omgaan met 
Stress

7de editie van De Nieuwe Rotterdammert
Nog één reportage en dan is de krant klaar!

Er is weer een cursus ‘Omgaan met 
Stress’ gestart in fysieke vorm! Op 
een mooie locatie van Dona Daria 
kunnen deelnemers leren praten 
over en oefenen met het omgaan met 
stress. De cursus wordt gegeven door 
Avant Sanare en deelnemers ervaren 
de lessen als heel waardevol! Zij 
leren tijdens deze cursus signalen te 
herkennen, hoe negatieve gedachten 
om te zetten in positieve gedachten 
en nog meer handvatten om met 
stress in hun leven om te gaan.
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Samen aan de slag!

Training CV maken & solliciteren 

‘Samen aan de Slag’ is een traject 
waarin we een duurzame bijdrage 
leveren aan de sociale en economische 
participatie van deelnemers door 
een integrale aanpak. Voor nieuwe 
Rotterdammers kan gelden dat zij 
een relatief grote afstand hebben tot 
de arbeidsmarkt, door het ontbreken 
van noodzakelijke vaardigheden om 
snel te kunnen participeren. Zo weten 
we dat taalvaardigheid, opleiding en 
werkervaring in Nederland, kennis 
van de Nederlandse arbeidsmarkt, 
gezondheid en sociaal netwerk van 
invloed zijn op de arbeidspositie van 
nieuwkomers. We ondersteunen 
deelnemers binnen dit traject daarom 

bij het ontwikkelen van meer kennis 
en ervaring die nodig zijn om in 
Nederland aan de slag te kunnen, op de 
arbeidsmarkt.
Naast allerlei activiteiten op het gebied 
van taal en werk, organiseren we bij 
SamenDoorSamen weer een cursus 
CV maken. Deze is gestart op 20 mei 
met acht deelnemers en word gegeven 
in fysieke vorm in de Coolenkit. Met 
deze cursus leer je hoe je een ijzersterk 
cv maakt (aangepast aan de functie 
waarop je solliciteert), hoe je een goede 
motivatiebrief schrijft, hoe je vacatures 
kunt zoeken die voor jou geschikt zijn en 
wordt er geoefend met het voeren van 
een sollicitatiegesprek.

Digitale vaardigheden

Computerles Basis & Plus

In de afgelopen weken is de lockdown natuurlijk weer 
best een stevige uitdaging gebleken. Maar op 27 mei 
hebben we de gelegenheid gekregen om Computerles 
Basis en Plus in fysieke vorm te volgen. Elke training 
duurt ongeveer zes weken. Deze training is bedoeld voor 
volwassenen met geen of weinig digitale vaardigheden. 
Het taalgebruik bij deze cursus is eenvoudig en nagenoeg 

alles wordt in instructiefilmpjes uitgelegd. Cursisten zien 
in de instructiefilms hoe handelingen moeten worden 
uitgevoerd, daarna gaan ze zelf aan de slag met opdrachten. 
Ze krijgen direct feedback op hun antwoorden. De 
methode die wordt gebruikt om deze basisvaardigheden te 
behandelen, besteedt aandacht aan noodzakelijke digitale 
basisvaardigheden.
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Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bijgekregen. Op 1 juni is 
Bart van Zessen van start gegaan als projectmedewerker Fondsen-
werving & Communicatie. Graag stelt hij zich in deze nieuwsbrief aan 
jullie voor:
Ik ben Bart (40) en sommigen van jullie zullen mij al wel kennen. Ik werk 
namelijk al heel lang samen met Stichting Mano maar tot voor kort 
als freelancer. Samen met statushouders en hun kinderen maak ik de 
kranten De Nieuwe Rotterdammert en Het Nieuwe Rotterdammertje en 
inmiddels zijn er bij elkaar al bijna tien kranten gemaakt. Toen er nog 
gevoetbald werd in een volle Kuip begeleidde ik ook het bezoek aan de 
wedstrijden van Feyenoord.
Samenwerken met Mano (en voorheen Hoedje van Papier) doe ik al 
vanaf 2008. Eerst door magazines te maken met basisschoolkinderen 
in verschillende wijken van Rotterdam. Daarnaast ging ik ook op 
bezoek in Cuzco bij het project Pasa la Voz waar ik heb meegedraaid 
als workshopdocent met de collega’s daar en meewerkte aan het 
magazine dat in Peru werd gemaakt. En sinds 2017 ben ik betrokken bij 
SamenDoorSamen waarvoor ik verder ervaringsverhalen en profielen 
heb geschreven.
Omdat ik dit werk al jaren fantastisch vind was de keuze snel gemaakt 
toen Mano mij een tijdje terug benaderde. Ik ga mij naast het geven van 
de workshop ‘Krant maken’ nu ook bezighouden met communicatie en 
fondsenwerving.

De lessen Storytelling zijn van start gegaan. Storytelling is 
een methode waarin je op een creatieve en inspirerende 
manier jouw verhaal kan delen met anderen. In deze lessen 
leer je daarom hoe je jezelf kunt presenteren, jouw verhaal 
goed kan vertellen en welke technieken je hierbij kunt 
toepassen. Uiteindelijk willen we een superleuk magazine, 
een glossy maken speciaal voor vrouwen. Thema’s zoals 
identiteit, cultuur en migratie staan hierbij centraal. Ook zal 
er ruimte gemaakt worden voor digitale storytelling. Denk 
hierbij aan een vlog, filmpje of een podcast. Het zullen dus 
volle lessen zijn met veel tools en tips, mooie ervaringen, 
inspirerende verhalen, vol creativiteit en vooral veel 
gezelligheid. Elke woensdagochtend van 26 mei t/m 30 juni 
2021.

Mano heeft trainingen Interactief werken met Zoom georganiseerd voor 
medewerkers, vakkrachten en vrijwilligers. Het doel van de training is 
meer handvatten te krijgen en te leren over het programma Zoom, zodat 
online bijeenkomsten optimaal kunnen worden vormgegeven. Niet 
alleen het technische gedeelte van Zoom komt aan de orde, maar ook de 
didactische kant, oftewel hoe je kennis en informatie zo goed mogelijk 
via Zoom kunt overbrengen. De informatie uit de training kun je namelijk 
ook weer doorgeven aan bijvoorbeeld vrijwilligers of vertalen naar 
bijvoorbeeld Microsoft Teams. De trainingen waren op 28 mei en 3 juni.

Even voorstellen…

Bart van Zessen

Storytelling!
Speciaal voor vrouwen 

Interactief werken met Zoom
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Samen 
Ondernemen 2021
Ibrahim over Mano en 
SamenOndernemen2021
Ibrahim is een van de deelnemers van 
SamenOndernemen2021, het project dat is gericht 
op ondernemersvaardigheden, het bouwen van een 
professioneel netwerk en het maken van een eigen 
ondernemingsplan. Hij werkt aan zijn eigen plan voor 
een Nederlandse vestiging van Mosaic Art Studio, meer 
informatie op www.mosaicartstudio.nl.
Ibrahim: “Ik ken Stichting Mano pas een paar maanden, 
maar had de stichting graag eerder willen leren 
kennen. Mano is een mooie brug voor nieuwkomers in 
Nederland door hun taalondersteuning en het bieden 
van toegang tot netwerken. Zelf volg ik er nu een cursus 
Ondernemerschap en het is gewoon geweldig. Mano 
werkt samen met zowel lokale professionals als met 
oude nieuwkomers die een voorbeeld voor ons kunnen 
zijn. Dit is een goede kans voor degenen die ondernemer 
willen worden. Ook de oprechte hulp en steun van 
iedereen in het team geeft ons een sterk gevoel. Dank 
daarvoor. En kijk vooral even op mijn website!”.                               

Op woensdag 26 mei hebben de jonge deelnemers van de ‘4U 
Weerbaarheidstraining door Avant Sanare’ na een cursus van 
acht weken hun certificaat in ontvangst mogen nemen! De 
kleine acrobaten hebben acht weken lang een pedagogisch 
deel gevolgd bij trainster Mariam van Avant Sanare. Zij gaf 
hun de handvatten om zelfvertrouwen op te bouwen, in hun 
kracht te staan en hun kwaliteiten te benoemen. Het tweede 

gedeelte kwam Anne van Circus Hannes repeteren met de 
kleine acrobaten. Afgelopen woensdag hebben de kids hun 
circusvoorstelling gepresenteerd aan de ouders! Wij zijn 
erg trots op de kinderen! Gefeliciteerd! Ook vonden wij de 
samenwerking met zowel Avant Sanare als Circus Hannes erg 
leuk!

Kinderactiviteiten! 
Weerbaarheidstraining Avant Sanare en Circus Hannes afgerond
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Het verhaal van Kiros!
‘Ik wil al mijn nieuwe kennis en informatie delen met anderen’

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 week deelt 
Mano het verhaal van een 
ervaringsdeskundige. Deze 
week het verhaal van Kiros 
(35).
“Toen ik in 2014 hier 
naartoe kwam, wist ik 
nog heel weinig van 
Nederland. Behalve dat 
Robin van Persie een hele 
goede voetballer was. Maar 
al gauw leerde ik veel over de 
Nederlandse taal en cultuur; dat 
Nederlanders heel erg van fietsen 
houden bijvoorbeeld, dat ze graag 
anderen helpen en dat bijna iedereen 
in Rotterdam van voetbal houdt. Dat helpt 
bij het integreren. Wat mij ook heeft geholpen, 
is de Eritrese gemeenschap in Rotterdam. Je voelt je minder 

eenzaam als je bij elkaar kunt komen. We zien elkaar vaak 
in de kerk en na de dienst help ik anderen, met iets 

vertalen of met het geven van informatie over 
waar ze een cursus kunnen doen of wat 

een goede school is voor hun kinderen. 
Dat vind ik fijn om te doen.

Daarom word ik ook 
ervaringsdeskundige: ik wil alle 

kennis en informatie die ik heb 
gekregen, delen met anderen. 
Ik heb trainingen en taallessen 
gevolgd, deed een studie en 
heb nu een leuke baan als 
apothekersassistent. Mijn 
vrouw, drie zoontjes en ik 
hebben een goed leven en 
dat gun ik elk mens dat niet 

meer in zijn geboorteland kan 
wonen. Mijn belangrijkste tip 

voor nieuwe Rotterdammers is: 
durf om hulp te vragen. Ik weet dat 

het systeem hier anders is dan in het 
land waar je vandaan komt, maar we zijn 

allemaal mensen en mensen zijn er om elkaar 
te helpen. Met hulp kom je echt verder.”

Digitaal Taalcafé via Skype! 

We zijn gestart met digitale 
taalcafés A1, A2, B1, B2 
waarin je met elkaar kunt 
praten onder leiding van 
hele enthousiaste docenten. 
Het belangrijkste doel: in 
contact blijven met elkaar! 
Het digitale taalcafé kan een 
mooie (tijdelijke) innovatieve 
oplossing zijn om toch contact 
te hebben met elkaar! In 
deze gekke tijden willen onze 
deelnemers het liefst wel 
aan de slag blijven met hun 
Nederlands. Aanmelden voor 
het Taalcafé kan via jouw 
contactpersoon.

https://www.stichtingmano.nl/
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Er staan weer twee toekomsttrainingen op het programma! 
Tijdens deze lessen gaan deelnemers aan de slag met een 
stappenplan voor de toekomst: wat willen zij bereiken en 
hoe gaan ze dat doen? Elke les is er een andere co-trainer 
die de deelnemers een stap verder probeert te brengen 
naar hun gewenste toekomst! Soft skills zoals jezelf 
presenteren, het oefenen met zelfvertrouwen, netwerken 
en communiceren zijn belangrijke onderdelen van deze 
lessen.  

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.

Toekomsttraining! 
Opbouwen van zelfvertrouwen

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

SamenDoorSamen & Stichting Mano                                                                               
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