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‘Heel de aarde is mijn vaderland’

Vrijwilliger Johanna Kindt

staat er in neonletters op de bibliotheek in het centrum van Rotterdam. De 
hele aarde je vaderland? Was dat maar waar! Het lijkt er steeds meer op dat 
de grenzen tussen landen en mensen scherper worden.  70 miljoen mensen 
zijn er wereldwijd op de vlucht en dat niet alleen, heel veel mensen verlaten 
hun vaderland om elders te kunnen werken, studeren of bij hun geliefden 
te kunnen zijn. 

In Rotterdam, met ongeveer 650.000 inwoners, zijn er zo’n 170 nationaliteiten 
vertegenwoordigd. Dat betekent dat de communicatie met elkaar niet zo maar vanzelf 
gaat. Een goede beheersing van de taal is daarbij belangrijk want met woorden druk 
je je gevoel en gedachten uit. Het helpt je ook om instructies en wetten te begrijpen. 
Naast dat het belangrijk is in je werk, geeft taal ook plezier door het lezen van een 
boek/tijdschrift, de krant, het luisteren naar muziek, het volgen van tv-programma’s. 
Kortom, een goede beheersing van de taal stimuleert je ontwikkeling en geeft 
zelfvertrouwen. 
Om die reden heb ik mij aangemeld bij Mano om een bijdrage te leveren aan de 
taalontwikkeling van mensen die in Rotterdam, vanuit een ander vaderland, zijn 
komen wonen. Driemaal per week, op verschillende dagen en tijdstippen, geef ik een 
online taalles via Skype. De deelnemers komen uit verschillende landen en meestal 
bereid ik een tekst (met woordenlijst) voor over onderwerpen zoals de vakbeweging, 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, democratie of het nieuwe pensioenstelsel. We 
lezen de tekst en bespreken de inhoud waarbij o.a. vervoegingen, synoniemen, 
spreekwoorden en gezegden aan de orde komen.
De online taallessen geven mij veel plezier maar daarnaast hoop ik hiermee een 
bijdrage te leveren aan het geluk van mensen die hun vaderland achter lieten om in 
Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Johanna Kindt. 

Donderdag 23 juli is The New Beginning Summerschool van start gegaan! Door diverse kunstvormen zoals theater, dans, zang 
en spoken wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Samen met andere creatieve jongeren leren ze hun zichzelf 
op een creatieve manier beter kennen. Deze workshops worden samen gegeven door de ervaren trainers Samuel en Malumba, 
bekend van ‘Breaking Barriers Building Bridges’. 

The New Beginning Summerschool
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SamenDoorSamen heeft i.s.m. Stichting Zeilschip Eendracht een rondleiding georganiseerd, met uitleg op het prachtige Zeilschip 
Eendracht. Dit schip is bijna 60 meter lang en 13 meter breed. Stichting Zeilschip Eendracht zet zich samen met ruim 300 
vrijwilligers in om voor (kwetsbare) jongeren en ouderen letterlijk de wind in de zeilen te bieden. In samenwerking met diverse 
maatschappelijke organisaties verzorgen zij reizen voor deze doelgroep. We sloten het programma af met een kopje koffie aan de 
boord.

Cultuurprogramma 
SamenDoorSamen

BorduurworkshopRotterdam overleeft 
de coronatijd

Gelukkig kan er al langzaamaan weer veel van start gaan, 
uiteraard met coronaproof maatregelen. Zo ook de creatieve 
workshops voor vrouwen. En dit keer zijn het leuke 
borduurworkshops! Deze worden gegeven door Sawsan 
(40jr) en zij woont inmiddels al 6 jaar in Nederland. In haar 
eigen land heeft zij kunst gestudeerd, maar nu wil zij in 
Nederland huidspecialist worden. Ze neemt deel aan veel 
lessen of workshops die door Mano worden aangeboden, 
omdat ze graag aan haar taal en toekomst wil werken. Ze 
vindt het hartstikke leuk dat ze de kans heeft gekregen om 
de workshops aan te bieden. Ze leert de andere vrouwen 
allereerst de basistechnieken die belangrijk zijn bij het 
borduren. Wanneer dat erop zit, gaan ze aan de slag 
met  eigen borduurwerk! Ondertussen is er ruimte voor 
gezelligheid, het werken aan de taal en creativiteit!

In deze tijd van sociale distancing. vanwege de welbekende 
corona-crisis, kunnen wij onze deelnemers helaas niet 
meer persoonlijk ondersteunen. En juist in deze tijd is een 
helpende hand harder nodig dan ooit! We werken nog 
steeds met veel liefde en plezier  aan digitale nabijheid. 
Gelukkig kunnen we ook op afstand veel voor mensen 
betekenen. Wij gaan voor optimale participatie naar eigen 
willen en kunnen.

Doelstellingen                              
In deze intense periode waarin Corona het dagelijks leven 
van onze deelnemers beheerst, zitten mensen veelal 
thuis, en het thuiszitten maakt dat onze deelnemers 
eenzaamheid ervaren en de sociale interactie met anderen 
missen. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers voldoende 
positieve afleiding krijgen, zijn we van start gegaan 
met een schrijfcursus. Bij het maken van een krant staat 
samenwerken voorop en het thema is : Rotterdam overleeft 
de coronatijd.



Samen met andere jongeren bedenken 
we binnen de activiteitencommissie 
leuke, gezellige of interessante 
activiteiten waarmee we verschillende 
Rotterdammers bij elkaar brengen. 
Dit doen we bijvoorbeeld door 
huiskamersessies of samen een kop 
koffie te drinken bij Heilige Boontjes 
in het centrum van Rotterdam (re-
integratieproject). In tijden van corona 
ging dit net even iets anders. Toch 
zijn we middels digitale platformen 
bij elkaar gekomen om in deze gekke 
tijden een steentje bij te dragen aan de 
samenleving. Zo hebben wij kaarten 
verstuurd naar kwetsbare Rotterdammers 
die zich eenzaam voelen. Gelukkig zijn 

de maatregelen versoepeld en was het 
weer mogelijk om fysiek af te spreken. Dit 
hebben wij gedaan door het organiseren 
van een picknick waar ook nieuwe 
jongeren welkom waren! Hierbij delen we 
graag de ervaring van Serhad (17jr) als 
nieuw jong lid en vrijwilliger bij Stichting 
Mano:
‘Onlangs was ik uitgenodigd voor een 
picknick in het Park door Ebru. Ik wist 
eerlijk gezegd niet zo goed wat mij 
te wachten stond en welke mensen 
ik precies zou ontmoeten. Toen ik 
aankwam stond het eten en alle kleedjes 
netjes klaar. Ebru was heel open en 
verwelkomend. Het eten zag er heel 
smakelijk en alles zag er verzorgd uit. 

Het was al relatief druk en wat mij 
opviel was dat iedereen totaal anders 
was. De één woonde al 10 jaar in 
Nederland en de ander slechts 2 jaar. 
Maar één ding had iedereen gemeen: zij 
waren allemaal open. Zij stonden open 
voor andere sociale contacten en voor 
nieuwe dingen. Zo ontstond er al na 10 
minuten een eet- en-socialize moment 
met totaal uiteenlopende gesprekken. 
Tot mijn verbazing leerde ik elke keer 
weer iets nieuws. Zoiets had ik nog 
nooit eerder meegemaakt! Zo bleek dat 
het niet uitmaakt  waar een individu 
oorspronkelijk vandaan komt als diegene 
maar openstaat voor iets nieuws. En dat 
gold ook voor mij.’

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!

Picknicken met de 

activiteitencommissie
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