
Nieuwsbrief  
Reserveer alvast een plek op ons congres  
Nieuwe Rotterdammers Denken Doen Beslissen Mee!
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Het is zover! Graag nodigen we 
u uit voor het congres: ‘Nieuwe 
Rotterdammers Denken Doen 
Beslissen Mee!’, dat wij op 
donderdag 9 december 2021 
organiseren in Debatpodium 
Arminius. Lees er hier snel meer 
over en reserveer alvast een plek! 

Oktober 2021

Samen naar de film:

Mijn beste vriendin Anne Frank  

Het was een hele mooie avond met een aantal deelnemers 
van SamenDoorSamen bij Pathé waar wij ‘Mijn beste 
vriendin Anne Frank’ bekeken. Het is een Nederlandse 
film uit 2021, geregisseerd door Ben Sombogaart. De film 
is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Hannah 
Goslar en Anne Frank, en volgt hun vriendschap gedurende 
de Tweede Wereldoorlog. Het is de enige Nederlandse 
bioscoopfilm over het leven van Anne Frank.

Het uitstapje is onderdeel van het programma Samen in 
Rotterdam van Stichting Mano. Tijdens sociale, culturele en 
sportieve activiteiten krijgen deelnemers en vrijwilligers de 
kans Rotterdam te ontdekken en elkaar te ontmoeten.
 
Ook een keer mee als vrijwilliger? Meld je dan bij mosab@
stichtingmano.nl / 06-82793760

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/reserveer-alvast-een-plek-op-ons-congres/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
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Er wordt alweer hard gewerkt aan de 8ste editie van 
De Nieuwe Rotterdammert. De krant, die tijdens de 
workshop wordt gemaakt, zal gaan over het congres 
dat SamenDoorSamen op 9 december in Arminius 
gaat organiseren. Tijdens de workshop werken we 
als echte journalisten: samen gaan we als een echte 
redactie onderwerpen bepalen, nemen we interviews 
af, schrijven we stukjes en maken we foto’s voor onze 
eigen krant.    
Informatie/aanmelden: mosab@stichtingmano.nl / 
06-82793760                                                                                                                                     

8ste editie van De Nieuwe Rotterdammert van start  

Een krant in het teken van het congres!

Jonge kinderen zijn heel nieuwsgierig en onderzoeken de wereld om hen heen als 
kleine wetenschappers. Dat is wat we gaan doen tijdens de workshops ‘De Kleine 
Wetenschapper’ bij het Het Lab (Schiemond 20). De Kleine Wetenschapper vindt 
plaats vanaf 6 november en bestaat uit vier workshops, elke zaterdag van 15:00 
tot 17:30 uur. Kinderen kunnen aan de slag met 3D-printen, het solderen van een 
elektronisch circuitje met lampjes, lego-robots en het bedrukken van t-shirts (die ze 
daarna mogen houden!). Acht kinderen tussen 8 en 14 jaar van SamenDoorSamen / 
Stichting Mano kunnen meedoen.
Informatie/aanmelden: mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760

De Kleine Wetenschapper  
gaat binnenkort van start

Stapjes naar richtingen 2  
Na eerder succes opnieuw van start
Na een succesvolle eerste groep organiseert SamenDoorSamen 
vanaf heden Stapjes naar richtingen 2. 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: bijvoorbeeld werk zoeken en 
vinden, een netwerk ontwikkelen en/of onderling vertrouwen opbou-
wen. “We leren van elkaar. Elke deelnemer heeft unieke ervaringen. 
Er zijn geweldige energieën, talenten en doelen onder de nieuw-
komers. Zij hebben ondersteuning en hulp nodig om hiervan zelf te 
profiteren, en ook om hiermee te kunnen bijdragen aan de samen-
leving”, stelt coach Mustafa.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
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Mahfuz (40) vluchtte van Eritrea naar 
Nederland. Omdat hij goed Engels 
spreekt, kon hij snel met andere 
Nederlanders communiceren. Dat 
hielp zijn integratie. Inmiddels spreekt 
Mahfuz ook aardig Nederlands en is hij 
een belangrijk persoon geworden voor 
de Eritrese gemeenschap in Rotterdam. 
“Ik probeer te vertalen, te helpen en 
deel alles wat ik weet.” Lees zijn verhaal 
hier!

Naast allerlei activiteiten op het 
gebied van taal en werk organiseren 
we bij SamenDoorSamen ook 
weer een nieuwe cursus Digitale 
Kantoorvaardigheden. 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.

‘Mijn belangrijkste tip:  
geef jezelf tijd om te wennen aan je nieuwe land’

Nieuwe groep van start met basiskennis van Microsoft Office 

Alles weten over kantoorvaardigheden   

SamenDoorSamen pitcht bij congres  
Arm in Arm tegen Armoede
Drie collega’s van SamenDoorSamen hebben 
de aanpak van armoede van Stichting Mano 
gepitcht tijdens het Congres ‘Arm in Arm 
tegen Armoede’ in De Doelen. Zij vertelden 
een volle zaal over hoe wij samen met 
statushouders realistische toekomstplannen 
optekenen, werken aan meerdere 
leefgebieden, ervaringsdeskundigen 
inzetten als rolmodellen en samenwerken 
met andere organisaties. Hulp bij financiële 
problemen en trainingen op het gebied van 
omgaan met geld en administratie zijn een 
belangrijk onderdeel van het programma, 
maar minstens even belangrijk zijn de 
kennis en ontwikkelingen op het gebied van 
taalvaardigheid (en digi-taalvaardigheid), 
sociaal netwerk, gezondheid, opleiding en 
werk (betaald en onbetaald).

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/mijn-belangrijkste-tip-geef-jezelf-tijd-om-te-wennen-aan-je-nieuwe-land/
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Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bij. Op 1 september is Degol 
Habte van start gegaan als projectmedewerker. Graag stelt hij zich in deze 
nieuwsbrief aan jullie voor:
Hallo allemaal! Mijn naam is Degol Habte. Ik ben enige tijd actief bij Stichting 
Mano. Ik begeleid onze deelnemers bij het zoeken van werk (betaald of 
vrijwilligerswerk). Ik begeleid daarnaast deelnemers met al hun praktische vragen. 
Ik geef ook ondersteuning aan andere collega’s die Eritrese deelnemers in hun 
caseload hebben. Ik geef training en workshops gericht op arbeidsparticipatie en 
sociaal welbevinden. Ik wil graag alle collega’s bij Stichting Mano bedanken voor de 
warme ontvangst. De sfeer is top. Ik voelde me vanaf de eerste dag al thuis. Ik wil 
dan ook graag iedereen laten weten: aarzel vooral niet om mij te contacteren als ik 
jullie ergens mee van dienst kan zijn.

Even voorstellen…

Degol Habte!

Een gedurfde editie van  

Het Nieuwe Rotterdammertje!

Beauty-traject groep  
rondt ‘Cv maken en solliciteren’ af

De 4de editie van Het Nieuwe 
Rotterdammertje is verschenen. Zes 
weken lang werkten kinderen van 
statushouders aan deze vrolijke, 
maar vooral gedurfde editie van 
de kinderkrant. Thema is dit keer 
namelijk Durf! De kinderen vroegen 
Rotterdammers op straat wat zij 
durven of graag nog willen leren 
durven, schreven een verhaal over 
de ‘Ik durf alles’-dag, interviewden 
iemand die een wel heel gedurfde 
stap gaat wagen en gingen op pad 
voor een gedurfde reportage! Lees 
het hier… als je nog verder durft te 
lezen natuurlijk!

Een enthousiaste groep vrouwen 
heeft afgelopen week via Stichting 
Mano hun certificaat voor ‘Cv maken 
en solliciteren’ behaald. Ze staan te 
popelen om de arbeidsmarkt op te gaan 
en zijn enorm trots op wat ze hebben 
geleerd. Na een intensieve training en 
succesvolle bijeenkomsten hebben 
de deelnemers alles geleerd over het 
zoeken van een baan, het maken van 
een cv, het schrijven van een goede 
motivatiebrief en het voeren van een 
sollicitatiegesprek. Ze hebben hun 
kansen vergroot om straks goed aan het 
werk te gaan en hebben hier heel veel 
zin in!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/een-gedurfde-editie-van-het-nieuwe-rotterdammertje/
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Er was een jamsessie bij Worm nodig om het 
enthousiasme aan te wakkeren, een tweede 
jamsessie om een grote groep te vormen en 
inmiddels zijn er plannen voor een concert en 
een Eritrees festival. Vanuit Stichting Mano is 
een groep Eritrese jongeren begonnen met 
Eriband. Lees er hier meer over! 

Eritrese  
muziekgroep,  
concert en festival in  
de maak bij Worm!

Goed nieuws voor onze deelnemers 
Mohamed en Mohamed, beiden uit Syrië 
gevlucht en nog niet lang in Rotterdam. 
Onlangs hebben zij kennisgemaakt met 
Ed, hoofd onderhoud buitencollectie, en 
afspraken gemaakt om als vrijwilliger aan 
de slag te gaan bij het Maritiem Museum 
(Leuvehaven). Lees hun verhaal hier! 

Mohamed en 
Mohamed  
aan de slag bij 
Maritiem Museum

Het was genieten tijdens de creatieve workshop bij Mosaic Art Studio van 
Ibrahim die binnen SamenDoorSamen meedoet aan SamenOndernemen. 
Samen met Sevde heeft hij zijn eigen onderneming Mosaic Art Studio die aan 
bekendheid wint! Kijk hier voor meer informatie: 

SamenDoorSamen weer bij  

Mosaic Art studio!

Maatregelen rond coronavirus 
voor iedereen 
vanaf 25 september

Hou voor de laatste informatie over 
beperkingen rond het coronavirus de 
website van Stichting Mano in de gaten. 
Meer informatie lees je hier. 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/eritrese-muziekgroep-concert-en-festival-in-de-maak-bij-worm/
https://www.stichtingmano.nl/mohamed-en-mohamed-aan-de-slag-bij-maritiem-museum/?fbclid=IwAR2oueUb8Dy9nwSj-UjYwRkeZrMyHO7OPYRoqbDYSwfjg-DlsZ51fSrRi3Y
https://lnkd.in/gCmGtqP
https://www.stichtingmano.nl/maatregelen-coronavirus-voor-iedereen/


6

Oktober 2021

Met een klein bedrag  
gezinnen uit de crisis helpen

Mooie mix bij eerste 
basistraining  
van het najaar voor 

taalvrijwilligers                                                                                    
Pachachaca helpt Peruaanse gezinnen die door de 
coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. 
“Om zoveel mogelijk gezinnen op deze manier te steunen 
kunnen we donaties goed gebruiken!” Lees hier hoe het 
werkt! 

De eerste basistraining voor vrijwilligers van dit najaar 
is alweer afgerond, ditmaal in de Stadsbrasserie aan het 
Schouwburgplein. Met een mooie mix aan deelnemers 
afkomstig van WMO Radar, NL Trainen, Sol Noord, Walking 
& Talking en Buurtwerk Alexander. Lees het verslag hier en 
meld je ook aan voor de eerstvolgende training van na de 
herfstvakantie! 

Razan (38) 
maakt nieuwe 
Rotterdammers 
wegwijs

Naar de première van ‘Wat we doen, een 

zorg voor later’ in Theater Zuidplein

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 Razan (38).

Samen gingen wij naar ‘Wat we doen, een zorg voor later’ in Theater Zuidplein. 
Het was een heel leuke theatervoorstelling over samenleven. Een prikkelende en 
ontroerende theaterervaring over zorgen voor je ouders in onze snel veranderende 
samenleving. Als je op leeftijd bent wil je natuurlijk een goed leven. Maar wie bepaalt 
wat goed is en wie zorgt ervoor? Jijzelf, familie, buren, vrienden, ‘de zorg’? Hoe doe 
je dat op een goede manier? Wat als je Marokkaanse moeder verzorgd wil worden 
zoals zij haar ouders verzorgde?

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/met-klein-bedrag-helpt-pachachaca-gezinnen-uit-crisis/
https://www.stichtingmano.nl/mooie-mix-bij-eerste-basistraining-van-het-najaar-voor-taalvrijwilligers/?fbclid=IwAR28f658_hMifpSRId5PW-iI_MlpiI-QXASm5xB-1w-kTc9TxyDNwiQKlvM
https://www.stichtingmano.nl/razan-38-maakt-nieuwe-rotterdammers-wegwijs/
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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                                                                               

Na een succesvolle eerdere groep organiseert 
SamenDoorSamen vanaf oktober Naaiworkshop 2, elke 
maandag van 12:00 tot 14:00 uur bij Stichting Mano. 
Tijdens deze training leren de deelnemers hoe ze tot 
mooie naaiontwerpen komen, welke patronen er zijn en 
hoe ze hun eigen ontwerp kunnen naaien!
Informatie/aanmelden: ebru@stichtingmano.nl  
/ 06-83364221

SamenDoorSamen organiseert:  

Naaiworkshop 2

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

