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Stichting Mano kreeg in een week 
wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur 
en Toerisme), burgemeester Ahmed 
Aboutaleb en staatssecretaris Eric van der 
Burg (Justitie en Veiligheid) op bezoek. Zij 
kwamen op verschillende momenten langs 
bij noodopvanglocaties waar wij activiteiten 
verzorgen. Een kans om te laten zien en 
ervaren hoe we in samenwerking met 
verschillende partijen humane opvang 
realiseren in Rotterdam. Lees er hier meer 
over!

Het is nog nagenieten van de levendige en inspirerende dag 
die wij met zijn allen hebben beleefd tijdens ons congres 
‘Nieuwe Rotterdammers Denken Doen Beslissen Mee!’ dat 
in Debatpodium Arminius werd gehouden. We zijn iedereen 
heel dankbaar voor het actief bijwonen van deze dag! 
Door enerverende gesprekken, dynamische workshops en 
interessante presentaties zijn we tot nieuwe inzichten en 
praktische handvatten gekomen die we binnenkort nog apart 
zullen publiceren. Voor nu willen we iedereen nogmaals 
bedanken voor zijn/haar aanwezigheid en input en met jullie 
een kleine sfeerimpressie delen met dank aan de foto’s van 
Firas Kaloussiyh. 

Wethouder, burgemeester én 
staatssecretaris op bezoek in een week!

Nagenieten met de foto’s van het congres!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/wethouder-burgemeester-en-staatssecretaris-op-bezoek-in-een-week/
https://www.stichtingmano.nl/nagenieten-met-de-fotos-van-het-congres/
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Inspirerende workshops Zadkine, SKVR en Mano 
afgesloten met expositie

Feest van diversiteit 
bij Stichting Mano!

Wethouder Achbar  
is trots op Rotterdam na 
bezoek aan Mano

Deelnemers van SamenDoorSamen gingen samen met 
eerstejaars studenten Social Work van Zadkine aan de slag 
met een heel leuk kunstproject van vier workshops schilderen, 
fotograferen en storytelling! Het project werd afgesloten met 
een feestelijke presentatie in Verhalenhuis Belvédère. Lees er 
hier meer over!
SKVR, samen met Zadkine en Stichting Mano een van de 
initiatiefnemers van het project, maakte een mooie reportage 
over Roots die hier te bekijken is.

Na het congres was het feest en hoe! In no time stroomde 
heel de grote zaal van Debatpodium Arminius vol met 
deelnemers van ons programma SamenDoorSamen en 
bewoners uit de verschillende noodopvangen waar wij 
dagactiviteiten organiseren. Er was dans, een koor en een 
klein pianoconcert uit Oekraïne, kunst uit verschillende 
workshops en vooral héél véél gezelligheid! Lees er hier 
meer over en bekijk de foto’s!

Wethouder Faouzi Achbar heeft in juli Stichting Mano 
bezocht. Achbar, verantwoordelijk voor Welzijn, 
Samenleven, Sport en Digitale Inclusie ging in gesprek met 
professionals en deelnemers van verschillende projecten 
van Stichting Mano. Ook nam hij een kijkje bij de taalles 
van SamenStarten en werd hij geïnterviewd door De 
Nieuwe Rotterdammert. “Ik ben blij en trots omdat we in 
Rotterdam laten zien dat iedereen snel mee kan doen.” 
Lees er hier meer over! 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/inspirerende-workshops-zadkine-skvr-en-mano-afgesloten-met-expositie/
https://www.stichtingmano.nl/skvr-maakt-mooie-film-over-kunstproject-roots/
https://www.stichtingmano.nl/feest-van-diversiteit-bij-stichting-mano/
https://www.stichtingmano.nl/wethouder-achbar-is-trots-op-rotterdam-na-bezoek-aan-mano/
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Wij zijn op zoek naar hosts voor dinnermatches

Dinner Friends is deze zomer 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. Lees er hier meer over! 

Van jamsessie naar een optreden op  

Oerol festival 2022!
Groep 3 van Op Pad 
Met Taal zomers 

afgeslotenWie had dat ooit gedacht? In minder dan een jaar tijd is het de heren 
van de EriBand gelukt. Optreden op een groot festival voor duizenden 
mensen, de droom van elke muzikant. De band werd geboekt en zo 
mochten ze hun eerste grote show geven op Oerol! Lees hier het 
verslag!

Deelnemers Mano acteren in theaterwandeling 

Ik Ben Hier Rotterdam
Reserveer alvast een kaartje voor de interactieve 
theatervoorstelling ‘Ik Ben Hier Rotterdam’ die in september 
wordt opgevoerd! Stichting Mano werkt bij deze voorstelling, 
die je al wandelend door Rotterdam beleeft, namelijk samen 
met ‘Zout speelt’. De acteurs zijn voor een groot deel via ons 
programma SamenDoorSamen gekomen. ‘Zout speelt’ is 
ook nog op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij de 
voorstelling. Lees er hier meer over!

Groep 3 van de cursus Op Pad Met Taal is 
afgerond en het  was een leuke groep om les 
te geven, stellen docent Francien en vrijwilliger 
Selma. “Ze waren enthousiast en hadden veel 
doorzettingsvermogen.” Lees er hier meer over!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/wij-zijn-weer-op-zoek-naar-hosts-voor-dinnermatches/
https://www.stichtingmano.nl/van-jamsessie-naar-een-optreden-op-oerol-festival-2022/
https://www.stichtingmano.nl/deelnemers-mano-acteren-in-theaterwandeling-ik-ben-hier-rotterdam/
https://www.stichtingmano.nl/groep-3-van-op-pad-met-taal-zomers-afgesloten/
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Ben jij of ken jij een nieuwkomer die zijn of haar ervaring 
wil inzetten om andere nieuwe Rotterdammers te helpen 
wegwijs te worden in hun nieuwe leven? Doe mee of zegt 
het voort: de aanmelding voor ons Opleidingsprogramma 
Ervaringsdeskundigheid is geopend!  Inschrijven kan nog 
net! Lees er hier meer over en meld je aan!  

Opleidingsprogramma 
Ervaringsdeskundigheid  
gaat weer van start!

Kinderen van SDS leven zich uit bij Fun Forest!  

Klimmen, spelen en een lekker ijsje!
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 opgezet en gordel 
aangetrokken en willen liefst zo snel mogelijk klimmen. En 
al snel zijn alle kinderen plus een paar moeders inderdaad 

op pad. In het begin is het een beetje spannend, maar al 
snel wordt ook in de moeilijkste parcoursen geklommen. 
Wat een topmiddag zo midden in de zomervakantie dankzij 
een hele leuke samenwerking tussen Stichting Mano en Fun 
Forest Rotterdam!

Meld je aan voor de 
basistraining en verdiepende 
workshop voor taalvrijwilligers
In september gaan we weer van start met een mooi aanbod 
aan basistrainingen en verdiepende workshops voor 
Rotterdamse taalvrijwilligers. Aanmelden kan vanaf heden. 
Lees hier meer over de inhoud van de basistraining en de 
verdiepende workshops en meld je alvast aan! 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/meld-je-aan-voor-opleidingsprogramma-ervaringsdeskundigheid/
https://www.stichtingmano.nl/meld-je-aan-voor-basistraining-en-verdiepende-workshop-taalvrijwilligers/ 
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Pilot nieuw leerwerktraject  
sluit af met echte workshop T-shirts printen
De pilot van ons gloednieuwe Leerwerktraject workshopdocent Techniek 
is eind juni afgesloten met twee workshops techniek voor kinderen. 
De deelnemers kregen tijdens hun eerste workshop als docent een 
flinke uitdaging voorgeschoteld omdat een deel van de kinderen geen 
Nederlands sprak. Lees hier het verslag! 

Twee nieuwe cursussen 

Microsoft Office van start! 

De 10de editie van 

De Nieuwe 
Rotterdammert 
komt eraan!

Twee nieuwe cursussen Digitale Kantoorvaardigheden zijn van 
start gegaan. De cursussen besteden 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. 

Vrijwilligers gezocht 
voor taalles in de noodopvang!

Wij zijn per direct op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om laagdrempelige taallessen te geven in Nederlands 
en/of Engels. Het kan hierbij ook gaan om het organiseren 
van of meedoen aan kleine taalcafés, taalwandelingen en 
taalcoaching in kleine groepen. Lees er hier meer over en 
meld je aan! 

Vanaf september wordt er gewerkt aan de 10de 
editie van De Nieuwe Rotterdammert! Tijdens de 
workshop werken we als echte journalisten aan 
onze eigen krant: De Nieuwe Rotterdammert. 
Samen oefenen we de taal tijdens het 
bedenken van vragen en het voorbereiden van 
interviews. We oefenen spreken en luisteren 
tijdens interviews met Rotterdammers, we 
vergroten ons netwerk en ontdekken de stad en 
verbeteren het schrijven door verhalen te maken 
voor de krant. Informatie / aanmelden:  
mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/pilot-nieuw-leerwerktraject-sluit-af-met-echte-workshop-t-shirts-printen/
https://www.stichtingmano.nl/vrijwilligers-gezocht-voor-taalles-in-de-noodopvang/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
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Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bij. Op 1 juni is 
Lara Balać van start gegaan als projectmedewerker. Graag 
stelt zij zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor: 
 
“Mijn naam is Lara Balać en sinds kort mag ik deel uitmaken 
van het team van Mano als maatschappelijk begeleider. Ik 
ben geboren in Servië en eind jaren negentig naar Nederland 
gekomen. Ik woon meer dan twintig jaar in Rotterdam, met 
mijn vriend en twee tienerzoons. Het werk bij Mano lijkt me 
spannend, bijzonder en belangrijk en ik ben blij dat ik voor dit 
pad gekozen heb.”

Het was een hele mooie middag en het werd een heel leuk uitje! Samen met een aantal deelnemers van SamenDoorSamen, 
gingen wij naar Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld! Tijdens sociale, culturele en sportieve activiteiten krijgen nieuwe 
Rotterdammers en vrijwilligers de kans Rotterdam te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Ook een keer mee als vrijwilliger? 
Informatie / aanmelden bij mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760

Even voorstellen:  

Lara Balać!

Samen naar  

Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?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 zeventien 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=

