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Op 28 april was het zover: Het Eritrea Evenement 
van Stichting Mano! Rahel Habte, de verbinder die 
de hele Eritrese gemeenschap bij Stichting Mano 
actief betrekt en laat meedoen in het programma 
van SamenDoorSamen, heeft in drie weken tijd samen 
met collega’s George en Anouk een heel Eritrea Event 
georganiseerd! Rahel heeft het talent om binnen korte 
tijd alle mensen samen te laten komen en een superfeest 
neer te zetten. De avond stond in het teken van verbinding, 
liefde, mooie kleuren en gezelligheid. Een bezoeker van 
buitenaf omschreef de sfeer als ‘zeer liefdevol, warm en 
welkom.’
Op het feest speelde de ‘Eri-band’ onder leiding van Etu, 
de man van Rahel. Zelf is Etu professioneel leadzanger 
van een band geweest dus wist hij heel goed deze groep 
jongeren te begeleiden tot de Eri-band. Wekelijks komt de 
Eri-band op zondag bij elkaar om te repeteren als band 
in poppodium/bar/club WORM. De band is zelfs geboekt 
voor het uitverkochte Oerolfestival op Terschelling! Naast 
de prachtige muziek van de Eri-band was er een Eritrese 
modeshow waarin de modellen schitterden 
in kleding van Mahfuz, Eritrees 
modeontwerper en deelnemer van 
SamenDoorSamen. De gasten 
konden daarnaast genieten 
van een quiz over Eritrea onder 
leiding van Michael, intercultureel 
mediator en trainer bij Stichting 
Mano. Daarna was er een interessante 
lezing van Minet, een Eritrese arts die ons 
kwam vertellen wat timemanagement is en dat dit 
vanuit Eritrees perspectief anders is dan vanuit de 
Nederlandse invalshoek. Hij heeft hier een boek over 
geschreven. Tussen alle activiteiten door kon je 
smullen van een heerlijk buffet van Fasiga. En in 
een prachtig aangeklede hoek kon je heerlijke 
koffie krijgen van de Eritrese koffiedames!

Eritrea Evenement in WORM is groot succes!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/


2

April 2022

Met een prachtig volksliedje, voorgedragen door zangeres 
Maryana Golovchenko en stadsbeiaardier Richard de Waardt 
vanuit de Laurenstoren wil Stichting Stadsmuziek Rotterdam 
Oekraïne en de Oekraïners steunen in deze moeilijke tijden. 
Kijkers van de videoclip die van het optreden werd gemaakt 
konden met een donatie het werk van Stichting Mano voor 
Oekraïense vluchtelingen steunen wat een mooi bedrag van 
ruim duizend euro opleverde. Bekijk de video hier.

Volksliedje en videoclip 
als steun voor Oekraïne en 
vluchtelingen

Stichting Mano is al weer twee maanden volle bak bezig met het opvangen en ondersteunen van rond de vierhonderd 
vluchtelingen uit Oekraïne in Rotterdamse hotels en op een opvangschip. In april blikten wij terug op de eerste periode. Lees er 
hier meer over.

Terugblik op eerste maand steun aan  

vluchtelingen uit Oekraïne

Dinner Friends is op zoek naar Rotterdamse hosts die een 
persoon of familie met een vluchtelingenachtergrond een 
avond thuis willen uitnodigen om samen te eten. “Deze 
laagdrempelige ontmoeting is ontzettend waardevol en zorgt 
voor een mooie start voor de nieuwkomer in de stad!” stelt 
het initiatief van Stichting Mano. In april waren tijdens de 
ramadan ook speciale Iftar dinners. Meedoen? Lees er hier 
meer over! 

Hosts gezocht voor nieuwe  
dinnermatches in Rotterdam

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/volksliedje-en-videoclip-als-steun-voor-oekraine-en-vluchtelingen/
https://www.stichtingmano.nl/terugblik-op-eerste-maand-steun-aan-vluchtelingen-uit-oekraine/
https://www.stichtingmano.nl/hosts-gezocht-voor-nieuwe-dinnermatches-in-rotterdam/
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Na een 2021 waarin we weer ontzettend veel hebben 
gedaan, presenteren we met trots ons Jaarverslag 2021. 
Het is een heus boekwerk geworden van maar liefst 137 
pagina’s! We nodigen iedereen van harte uit er eens 
doorheen te bladeren en stukken te lezen om er zo 
achter te komen hoe een jaar SamenDoorSamen eruit 
ziet. Het jaarverslag lees je hier.

Een jaar én  jaarverslag  
om trots op te zijn!

Samen naar Erasmus Jazz 
Prijs 2022 bij De Doelen!
In het kader van Sociale ontmoetingen gingen we met 
een aantal deelnemers van SamenDoorSamen naar de 
Erasmus Jazz Prijs 2022, een finale georganiseerd door 
Codarts. Het was heel mooi om te zien en te luisteren 
hoe deze talenten tot het uiterste gaan om het beste 
uit zichzelf te halen. Het werd een gezellig uitje met 
fantastische muziek.

We zijn begonnen met het organiseren van activiteiten op het 
cruiseschip Volendam. Op het schip van de Holland America 
Line worden momenteel zo’n 1100 vluchtelingen uit Oekraïne 
opgevangen. Lees er hier meer over. 

Aan de slag met activiteiten op 
cruiseschip Volendam!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/een-jaarverslag-om-trots-om-te-zijn/
https://www.stichtingmano.nl/aan-de-slag-met-activiteiten-op-cruiseschip-volendam/
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Het aftellen is begonnen naar het congres ‘Nieuwe 
Rotterdammmers Denken Doen Beslissen Mee!’ 
dat wij op donderdag 16 juni in Debatpodium 
Arminius gaan organiseren. De redactie van De 
Nieuwe Rotterdammert werd nieuwsgierig naar 
deze plek en maakte een interviewafspraak met 
programmamaker Anna Visser. “Het gesprek blijft 
hier altijd warm”, stelt zij. “Je gaat niet heel hard 
schelden in een kerk.” Lees hier het artikel! 

Interview met Anna 
Visser van Arminius (de 
locatie van ons congres!)

Opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigheid 
2022 binnenkort van start!
Woon je in Rotterdam? Ben je statushouder 
(geweest)? Wil je je eigen ervaringen (meer) 
inzetten voor nieuwkomers in je eigen 
stad? Dan nodigen we je uit om je aan te 
melden voor de nieuwe editie van ons  
opleidingsprogramma ‘Ervaringsdeskundigheid 
Statushouders’. Dit programma maakt deel 
uit van SamenDoorSamen, onderdeel van 
Stichting Mano dat zich richt op de participatie 
en integratie van statushouders in Rotterdam. 
Wij weten uit eigen ervaring dat Rotterdammers 
met een vluchtelingenachtergrond die al wat 
langer in Nederland zijn, van grote betekenis zijn 
voor nieuwkomers in de stad. Meer informatie/
aanmelden: info@stichtingmano.nl

Twee groepen leren alles over Microsoft Office

Met hele leuke presentaties van twaalf deelnemers hebben half april twee groepen de training Basiskennis van Microsoft Office 
afgerond en zijn de certificaten uitgereikt. De groepen gingen aan de slag met digitale kantoorvaardigheden. Na zes succesvolle 
workshops voor elke groep beschikken de deelnemers nu over alle basiskennis en vaardigheden die van pas komen bij studie, 
werk en participatie in hun toekomst in Nederland.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/interview-met-programmamaker-anna-visser-van-arminius-de-locatie-van-ons-congres/ 
mailto:info%40stichtingmano.nl%20?subject=Aanmelden%20/%20Opleidingsprogramma%20Ervaringsdeskundigheid
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Samen naar ‘De Brieven Van Mia!’ in de Schouwburg

Het was een hele mooie middag en het werd een heel leuk uitje! Samen met een aantal deelnemers van SamenDoorSamen 
gingen wij naar Theater Rotterdam / De Schouwburg waar wij ‘De Brieven Van Mia’ bekeken. Een spannende, poëtische en 
muzikale voorstelling over een onwaarschijnlijke vriendschap tussen twee mensen uit twee verschillende werelden. Een 
verhaal over hoop en troost, over liefde en haat, over een nieuw begin na een pijnlijk geschiedenis. Tijdens sociale, culturele en 
sportieve activiteiten krijgen deelnemers en vrijwilligers de kans Nederland te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Ook een keer 
mee als vrijwilliger? Meld je dan bij mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760.

Feedback voor 

Opleidingsprogramma 
Ervaringsdeskundigheid
Samen met een aantal alumni hebben we het gehele 
Opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigheid geëvalueerd 
tijdens een focusgroep. Dit zorgde voor interessant feedback! 
Lees er hier meer over. 

Informatiemiddag over nieuw  

leerwerktraject workshopbegeleider 
techniek
Interessant nieuws voor deelnemers die ervaring willen 
opdoen met les geven! Stichting Mano en HET LAB 
Rotterdam starten binnenkort met het Leerwerktraject 
Workshopbegeleider Techniek. Deelnemers met een 
achtergrond als statushouder leren hier hoe zij educatieve 
techniekworkshops aan kinderen en jongeren kunnen 
geven. Op 6 mei was er een informatiemiddag voor 
geïnteresseerden die meteen konden solliciteren. Lees er 
hier meer over. Aanmelden kan nog steeds.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl%20?subject=
https://www.stichtingmano.nl/feedback-voor-opleidingsprogramma-ervaringsdeskundigheid/
https://www.stichtingmano.nl/informatiemiddag-over-nieuw-leerwerktraject-workshopbegeleider-techniek/
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Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bij. Op 8 april  
is Zo Alfeqar Mohammad begonnen bij Stichting Mano als 
sociaal cultureel werker, grafisch vormgever en trainer. 
Graag stelt hij zich in deze nieuwsbrief alvast aan jullie 
voor: 

Hoi allemaal! Ik ben Zo Alfeqar en ik ben 34 jaar. Ik vind het heel 
belangrijk om mensen te helpen zich thuis te voelen. Daarom 
ben ik in april met veel plezier bij Stichting Mano begonnen, 
als projectmedewerker. Ik ben bezig met het organiseren van 
verschillende activiteiten voor de bewoners van de noodopvang 
op het schip in de Maashaven. Daarnaast verzorg ik al een 
aantal jaar het grafisch ontwerp voor Stichting Mano en 
SamenDoorSamen, zoals flyers, kranten, vacatures, banners, 
logo’s, websites en webpagina’s etc. In mijn vrije tijd probeer ik 
altijd te ontspannen en te genieten van het strand, lekker eten 
of bij een muziekfestival.

Even voorstellen:  

Zo Alfeqar Mohammad

Een enthousiaste groep van dertien deelnemers heeft 
op 18 april hun certificaat gehaald voor deelname 
aan de training ‘Cv maken en solliciteren’. Tijdens 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! In juni 
starten we met de volgende groep. Informatie/aanmelden: 
mosab@stichtingmano.nl/06-82793760.

Training ‘Cv maken’  
met groot succes afgesloten!

Afgestudeerden ontmoeten  
nieuwe studenten 

SamenProgrammeren
Een mooie ontmoeting bij SamenProgrammeren. Daar kwam 
de groep die net is afgestudeerd van de intensieve bootcamp 
in coderen samen met de deelnemers die inmiddels zijn 
begonnen. En dat werd een inspirerende bijeenkomst. Lees 
hier het artikel. Meer informatie/aanmelden:  
adel@stichtingmano.nl  

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
https://www.stichtingmano.nl/afgestudeerden-ontmoeten-nieuwe-studenten-samenprogrammeren/
mailto:adel%40stichtingmano.nl%20?subject=
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De eerstejaars studenten Sociaal Werk van Zadkine 
zullen van 12 mei tot en met 21 juni een creatief project 
uitvoeren met deelnemers in de leeftijd van 16-25 jaar 
van SamenDoorSamen. In een tijdsbestek van zeven 
bijeenkomsten van twee uur zal er een gelijkwaardige 
en creatieve uitwisseling plaatsvinden waarin er wordt 
toegewerkt naar een presentatiemoment bij Verhalenhuis 
Belvédère op 21 juni 2022. Het gezamenlijk doel van dit 
project is om een inspirerende samenwerking te laten 
plaatsvinden tussen Zadkine en SamenDoorSamen 
waarbij de deelnemers door middel van verschillende 
kunstworkshops elkaar inspireren en motiveren. Samen 
kunst maken zorgt voor verbinding, kracht, kennis en 
vertrouwen.

Verbinding, kracht, kennis en 
vertrouwen 

Creatief kunstproject 
met Zadkine!

Vrijwilligers gezocht voor 
activiteiten met  

Oekraïense 
vluchtelingen

Wilt u graag iets praktisch doen voor vluchtelingen uit de 
Oekraïne die in onze stad verblijven? SamenDoorSamen 
zoekt nog zelfstandige vrijwilligers die één of meerdere 
keren willen helpen bij verschillende activiteiten die wij 
organiseren voor mensen in de noodopvang. Lees er hier 
meer over! 

De eerste cursus Dappere Dino’s van dit jaar is afgerond! Vijf 
dappere dino’s hebben hun certificaat behaald en laten zien 
dat ze erg dapper zijn! Dappere Dino’s is een preventieve 
groepstraining voor kinderen van 6-8 jaar van wie de ouders 
gescheiden zijn. Lees er hier meer over! 

Eerste cursus Dappere Dino’s 
afgerond!

Zou jij ook je kind beter willen begrijpen? Minder strijd en meer liefde ervaren 
tussen jou en je kind? Tijdens de cur-sus ‘De vijf talen van liefde’ ontdekken we 
hoe we de moeder-kind relatie sterker, leuker en liefdevoller kunnen maken. We 
doen dit door samen spelletjes te doen en met verhalen aan de slag te gaan. De 
cursus is elke woensdag van 11 mei t/m 1 juni 2022 (vier bijeenkomsten).
Informatie/aanmelden via rasha@stichtingmano.nl

Trainingen Moeder en kind 
gaan van start!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/vrijwilligers-gezocht-voor-activiteiten-met-oekraiense-vluchtelingen/
https://www.stichtingmano.nl/eerste-dappere-dinos-behalen-certificaat/
mailto:rasha%40stichtingmano.nl%20?subject=
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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 www.samendoorsamen.nl 

Stichting Mano is al ruim vijftien 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 onder meer 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                                                                               

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/
mailto:info%40stichtingmano.nl%20?subject=

