
Nieuwsbrief  
Congres uitgesteld naar april, online programma  
binnenkort van start
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Helaas hebben we door de meest 
recente coronamaatregelen moeten 
besluiten om het congres ‘Nieuwe 
Rotterdammers Denken Doen Beslissen 
Mee’ in Debatpodium Arminius uit te 
stellen naar donderdag 7 april 2022. 
Dat is nog even wachten, maar in de 
tussentijd gaan we wel alvast aan de 
slag met een online programma met 
workshops en interviews!  
Lees er hier meer over.
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Nour Alzaman verzorgt online 
workshops over Levantijns 

Arabische cultuur

Schitterend bedrag 
voor Stichting Mano op  
LetterFestival!

Nour Alzaman heeft op 7 en 9 december workshops 
verzorgd over de Levantijns Arabische cultuur en het 
integratieproces gezien vanuit Syrische nieuwkomers. 
De workshops van Nour zijn onderdeel van het online 
programma dat wij aanbieden nu ons congres is uitgesteld. 
Lees hier meer over Nour en haar workshops! 

15.470 euro! Dat is het fantastische bedrag dat voor 
Stichting Mano is ingezameld tijdens het LetterFestival. Het 
geld zal worden besteed aan onze projecten gericht op het 
verbeteren van taalvaardigheid. Lees er hier meer over.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/congres-uitgesteld/
https://www.stichtingmano.nl/interessante-workshop-voor-wie-werkt-met-nieuwkomers/
https://www.stichtingmano.nl/schitterend-bedrag-voor-stichting-mano-op-letterfestival/
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Hij is bijna klaar! De 8ste editie van De Nieuwe Rotterdammert die zal gaan over het congres van 7 april 2022 en het 
thema: ‘Nieuwe Rotterdammers Denken Doen Beslissen Mee’. De afgelopen weken is de redactie druk geweest met 
interviews met ervaringsdeskundigen Nour Alzaman, Hatice Karatay en talkshowhost Leila Prnjavorac. Ook bracht 
de redactie een bezoek aan Debatpodium Arminius, waar het congres zal plaatsvinden, voor een interview met 
programmamaker Anna Visser.

8ste editie van De Nieuwe Rotterdammert bijna klaar! 

Acht kleine wetenschappers kunnen 
binnenkort aan de slag met workshops 
lego-robots maken bij Het Lab in 
Rotterdam. Jonge kinderen van 
SamenDoorSamen zijn heel nieuwsgierig 
en onderzoeken de wereld om hen 
heen als kleine wetenschappers. 
Twee workshops werden in november 
met heel veel plezier bijgewoond! 
Deze creatieve activiteit gaat door in 
december met nog twee workshops: 
lego-robots maken en T-shirts 
bedrukken die de deelnemers daarna 
mogen houden!

Weer een succesvolle en leerzame verdiepende cursus 
voor onze (taal)vrijwilligers! Tijdens de bijeenkomsten staan 
thema’s centraal als: achtergrond, doelgroep, begeleiden 
bij NT2 (Nederlands als Tweede Taal), spreekvaardigheid, 
leesvaardigheid en online leren in tijden van corona. Naast 
de basistrainingen vinden ook verdiepende trainingen 
plaats. Dit zijn trainingen van een dagdeel met thema’s als 
verstaanbaarheid en uitspraak, werken met de methode 
Spreektaal en nog veel meer. Nieuwsgierig geworden? Kijk 
op www.stichtingmano.nl voor meer informatie en welke 
trainingen waar en wanneer plaatvinden.

De Kleine Wetenschapper gaat door in december!

Digitale training 
voor taalvrijwilligers via zoom!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl
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Samen gingen wij naar De Clown van Aleppo,  in Theater 
Zuidplein. Theatermaker Amro Kasr vertelde het op waarheid 
gebaseerde verhaal van de clown van Aleppo. Een clown die 
van geen ophouden weet en tegen beter weten in doorgaat 
met het maken van grappen. Zelfs in tijden van oorlog kiest hij 
ervoor kinderen te blijven vermaken. Samen met zijn publiek 

zoekt Amro naar wat ons hoop geeft en dat wat ons verbindt. 
Het bezoek aan het theater is onderdeel van ons project 
‘Samen in Rotterdam’ dat sociale, culturele en sportieve 
activiteiten organiseert. Ook een keer mee? Mail dan naar: 
mosab@stichtingmano.nl

Stichting Mano is op dit moment druk bezig met het verzorgen van activiteiten voor de statushouders die tijdelijk 
worden opgevangen op een schip in de Persoonshaven (Feijenoord). Gemeente Rotterdam heeft hiervoor bij de stichting 
aangeklopt. Om een mooi programma te realiseren zijn vrijwilligers, die een handje kunnen helpen, van harte welkom.
Lees er hier meer over.

Naar ‘De laatste clown van Aleppo’  
in Theater Zuidplein

Stichting Mano aan de slag met  

statushouders op schip!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
mailto:https://www.stichtingmano.nl/stichting-mano-aan-de-slag-voor-statushouders-schip/%0D?subject=
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SamenDoorSamen deelt regelmatig verhalen 
van ervaringsdeskundigen. Bijvoorbeeld het 
verhaal van Mohamed (23) die op zijn 16de 
helemaal alleen vanuit Syrië naar Nederland 
kwam. Lees zijn verhaal hier!

De cursus Mindspring 
is feestelijk afgesloten. 
Certificaten werden uitgereikt 
en de deelnemers hadden 
zelfgemaakt Himbasha 
(Eritrees feestbrood) 
meegenomen om er een 
gezellige laatste bijeenkomst 
van te maken. Mindspring 
gaat over hoe om te gaan 
met stress die opduikt bij het 
beginnen van een compleet 
nieuw leven.  
Lees er hier meer over.

‘Ik breng nieuwe 
Nederlanders zelf 
naar het  
stembureau!’

Cursus Mindspring  
feestelijk afgesloten met Eritrees feestbrood  

Post-its en Pizza:  werksessie vrijwilligerswerk 
in Rotterdam 

Samen met Zorgzaam010 
werkt Stichting Mano aan een 
korte opleiding die ervaren 
nieuwkomers klaarstoomt 
als experts op het gebied 
van vrijwilligerswerk in 
Rotterdam. Zij kunnen dan 
andere nieuwkomers onder 
meer helpen met het vinden 
en behouden van passend 
vrijwilligerswerk. Lees hier 
het artikel! 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/ik-breng-nieuwe-nederlanders-zelf-naar-het-stembureau/
https://www.stichtingmano.nl/cursus-mindspring-feestelijk-afgesloten-met-eritrees-feestbrood/
https://www.stichtingmano.nl/post-its-en-pizza-een-korte-opleiding-tot-vrijwilligerswerk-expert/
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Onze collega’s van VoorleesExpress Rotterdam zijn op zoek 
naar nieuwe voorlezers. Als voorlezer lees je wekelijks een uur 
voor aan kinderen met een taalachterstand. Lijkt dit je leuk 
vrijwilligerswerk? Lees dan hier snel verder! 

Voorlezers gezocht  
in Rotterdam!

Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bij. Op 
1 november is George Panaite van start gegaan als 
projectmedewerker. Graag stelt hij zich in deze nieuwsbrief 
aan jullie voor:
 
Mijn naam is George Panaite en ik ben 30 jaar oud. Sinds 1 
november ben ik als projectmedewerker werkzaam bij Stichting 
Mano en ik moet zeggen dat ik me hier meteen thuis voel. Ik 
heb al veel collega’s kunnen spreken, maar voor degenen die 
me nog niet kennen zal ik even kort iets over mezelf vertellen. 
Ik kom oorspronkelijk uit Roemenië en op mijn 9de ben ik 
naar Nederland geëmigreerd. Al heel snel daarna heb ik mijn 
eerste grote passie ontdekt: muziek maken! Jarenlang ben ik 
als drummer actief geweest in veel verschillende bands en 
daarnaast heb ik privé drumles mogen geven aan jong en oud. 
Een andere passie van mij is het helpen van mensen en met 
name de doelgroep statushouders. Dat heb ik ontdekt toen ik 
werkzaam was als begeleider bij Vluchtelingenwerk, waar ik 
nieuwkomers hielp om zelfredzaam en wegwijs te worden in 
Rotterdam. Daarna was ik werkzaam bij een inburgeringsschool 
genaamd NCB Opleidingen, waar ik veel heb geleerd over 
inburgering. 
Nu lijkt alles samen te komen bij Stichting Mano en wil ik graag 
mijn werk- en levenservaring inzetten voor meer inclusiviteit. Ik 
hoop samen met mijn collega’s iets te kunnen betekenen voor 
statushouders in Rotterdam!

Even voorstellen:  

George Panaite!

Joepie! Nóg een keer  

FunForest!
“Maximaal met drie personen op een 
plateau en één persoon tegelijk op 
een ladder of tussen de plateaus!’’ De 
instructeur met rode helm moet het een 
paar keer herhalen want de boodschap 
komt niet meteen aan bij de kinderen. 
Ze hebben net hun helm en gordel 
aangetrokken en willen liefst zo snel 
mogelijk klimmen. Lees het verslag hier! 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/voorlezers-gezocht-in-rotterdam/
https://www.stichtingmano.nl/joepie-nog-een-keer-funforest/
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SamenProgrammeren  
gestart met alweer de 6e groep!

Inmiddels is alweer een zesde groep enthousiaste studenten gestart met het 
opleidingsprogramma SamenProgrammeren, leuk! De deelnemers volgen intensieve 
lessen om de hard skills van het programmeren te leren. Dit onder leiding van 
ervaringsdeskundige Abboud Mourad. Hij wordt hierin ondersteund door docenten 
die voorheen als deelnemers zijn opleiding volgden. Het programma leidt tot een 
mooie community waar men samenwerkt, van elkaar leert en een netwerk vormt! 
Ook aan de soft-skills die nodig zijn wordt aandacht besteed. Zo volgt de huidige 
groep deze maand twee opleidingsdagen in projectmanagement, gegeven voor een 
groot internationaal IT bedrijf. 
Naast de opleiding zijn er leerzame masterclasses en ontmoetingen om de 
deelnemers voor te bereiden op het werken als (junior) developer! Zo zijn zij de 
afgelopen periode bij een bedrijf in Amsterdam geweest om daar verschillende 
workshops te volgen en vooral hun netwerk uit te breiden en in gesprek te gaan met 
mensen met verschillende functies binnen de IT. Deze uitstapjes en ontmoetingen 
zijn belangrijk om een goed beeld te krijgen van het werkveld en voor het vormen 
van een netwerk. Een mooie toevoeging zijn ook de informele ‘digitale kopjes koffie’ 
die worden gehouden met werknemers van verschillende IT-bedrijven. Op deze 
manier hopen wij uiteindelijk elke deelnemer een plek te kunnen geven in de IT 
wereld, waar ze ofwel verder kunnen leren, ofwel als junior aan de slag kunnen!

Computerles Plus 
groep 4 ook afgerond!
De cursus Computer Plus is eind oktober 
succesvol afgerond en de certificaten 
zijn uitgereikt. Computer Plus is het 
vervolg van Computer Basis van twee 
maanden geleden. De cursisten hebben 
praktische zaken geleerd als: een 
website bezoeken, DigiD aanvragen, 
een online afspraak maken voor een 
coronatest, een vaccinatie-afspraak 
maken, een document maken en 
opslaan in het systeem en een email 
sturen en beantwoorden.

Rahma (23) 
wil kinderen helpen 
die naar Nederland 
zijn gevlucht

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 Rahma (23) dat 
hier te lezen is.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/rahma-23-wil-kinderen-helpen-die-naar-nederland-zijn-gevlucht-2/
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Onlangs waren we vanuit Stichting Mano met vijf deelnemers 
op bezoek bij Dress for Success aan het Rijnhoutplein. Daar 
kregen we van vrijwilligers Hanneke en Tine een persoonlijke 
kledingsessie die van pas komt bij een sollicitatie. Lees hier 
meer over deze nieuwe samenwerking! 

Met een hele leuke presentaties van vier deelnemers is half november de training 
Basiskennis van Microsoft Office afgerond en zijn de certificaten uitgereikt. Deze 
groep ging bij Stichting Mano aan de slag met digitale kantoorvaardigheden. Na 
zes succesvolle workshops beschikken de deelnemers nu over alle basiskennis en 
vaardigheden die van pas komen bij studie, werk en participatie in hun toekomst 
in Nederland.

‘Wow, dit jasje staat je goed!’

Basiskennis met Microsoft 
Office groep 3 ook afgerond! 

De theatertraining met Letizia is in 
november weer van start gegaan! Wil 
jij acteur worden, meespelen in een 
theatershow, jouw eigen show maken 
of werken aan jouw zelfvertrouwen en 
de Nederlandse taal? Doe dan mee! In 
zes lessen leer je van echte acteurs alles 
over theater. Het is ook geweldig om het 
Nederlands de verbeteren! Minimale 
taaleis is A2. Aanmelden via jouw 
contactpersoon of bij Lieke op  
06-11724634.

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? Hou de 
laatste stand van zaken in de gaten via 
de website van Stichting Mano. 

Leer acteren met Letizia! 

Maatregelen 
coronavirus 
voor iedereen

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/wow-dit-jasje-staat-je-goed/
https://www.stichtingmano.nl/maatregelen-coronavirus-voor-iedereen/
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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 onze website! www.samendoorsamen.nl
Stichting Mano is al ruim 15 jaar actief om kwetsbare 
Rotterdammers beter aansluiting te laten vinden bij de 
Rotterdamse / 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!

SamenDoorSamen & Stichting Mano                                                                               

Afgelopen weken is een groep enthousiaste dames 
aan de slag gegaan met het ontwikkelen van hun 
bakvaardigheden. Zo hebben ze in zes lessen allerlei 
baktechnieken en decoratiemethodes geleerd van Emine. 
Emine is zelf ook ondernemer en heeft op Instagram 
Lale Cakes en Mera bakery. Elke les hebben de dames 
een recept geleerd om bijvoorbeeld koekjes, cupcakes, 
popcakes en taarten te bakken en te decoreren. De dames 
vonden het zo leuk dat ze thuis zelf aan de slag gingen om 
alles nog een keer te maken voor hun eigen families.

Bakworkshop,  
Lale Cakes en Mera bakery!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
http://www.samendoorsamen.nl
http://www.stichtingmano.nl 
mailto:info%40stichtingmano.nl?subject=

