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Nieuwe datum voor 
congres ‘Nieuwe 
Rotterdammers: Denken Doen 
Beslissen Mee!’

Verkiezingsmiddag 
in de bibliotheek

Het congres ‘Nieuwe Rotterdammers: Denken Doen 
Beslissen Mee!’ dat wij gaan organiseren in Debatpodium 
Arminius wordt verplaatst naar 16 juni 2022. Vrijwel al onze 
energie en tijd gaat nu naar de opvang en ondersteuning 
van vluchtelingen uit Oekraïne. Het organiseren van 
een groot evenement is hier op dit moment niet mee te 
combineren. Lees er hier meer over.

Een aantal deelnemers van SamenDoorSamen heeft 
tijdens de verkiezingsmiddag in de bibliotheek een 
bezoek gebracht aan een speciaal taalcafé over de 
gemeenteraadsverkiezing. Tijdens deze middag kregen 
bezoekers de kans informatie in te winnen over de 
gemeenteraadsverkiezingen. Er was speciale aandacht 
voor mensen die de taal nog niet goed spreken en 
voor jongeren. Deelnemers konden aanschuiven 
aan een tafel waar een vrijwilliger uitleg gaf over de 
gemeenteraadsverkiezingen. Al onze vragen konden we 
daar stellen.

Stichting Mano is op dit moment 
met volle overgave bezig met de 
noodopvang en ondersteuning van 
Oekraïense vluchtelingen die in 
Rotterdam aankomen. Deze mensen 
hebben dringend hulp nodig. En wij 
proberen die hulp zo goed mogelijk te 
bieden en daarbij kunnen wij uw steun 
goed gebruiken! Lees er hier meer over.

Mano steunt Oekraïense vluchtelingen 
in Rotterdam!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/nieuwe-datum-voor-congres-nieuwe-rotterdammers-denken-doen-beslissen-mee/
https://www.stichtingmano.nl/steun-oekraiense-vluchtelingen-in-rotterdam-met-donatie/
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Vijf interessante creatieve kinderworkshops zijn afgerond bij Het Lab Rotterdam. Zestien kinderen tussen de 8 en 14 
jaar deden mee aan 3D-printen, het solderen van een elektronisch circuitje met lampjes, lego-robots maken en het 
bedrukken van T-shirts! In de zomervakantie start weer een nieuwe groep van De Kleine Wetenschapper! 
Informatie/aanmelden: mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760.      

Een groep van 28 kinderen en ouders ging begin maart naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Het was een heel leuk 
bezoek met een professionele gids. Het natuurmuseum werd opgericht in 1927. Het museum is sinds 1987 gevestigd in Villa 
Dijkzigt op het Land van Hoboken aan de Westzeedijk 345. Het museum heeft een uitgebreid educatief programma en trekt 
ongeveer 40.000 bezoekers per jaar. Momenteel is de tentoonstelling ‘Rotterdam de boer op’ te bezoeken over agrarische 
producten van het platteland van Rotterdam en omstreken.

Wat is gezonde en wat ongezonde spanning? En wat doe je 
als je stress voelt? Het zijn vragen die centraal staan tijdens 
de les van SamenGezond. Eerst wordt er geoefend met de 
taal en daarna zet de bewegingsdocent de muziek hard aan 
en wordt er fanatiek gesport! Lees er hier meer over.

Leerzame workshops bij De Kleine Wetenschapper

Kinderen en ouders op bezoek in 

Natuurhistorisch Museum

Nederlands oefenen over 

gezondheid en daarna 
fanatiek bewegen!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
https://www.stichtingmano.nl/nederlands-oefenen-over-gezondheid-en-daarna-fanatiek-bewegen/
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Samen naar de plenaire zaal van de 
Tweede Kamer

Meet & Eat 
samen met Stichting Openhaard

Met een aantal deelnemers van SamenDoorSamen gingen we naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het werd een 
hele leuke middag. Het uitstapje is onderdeel van het programma SamenUit van Stichting Mano. 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.

Stichting Openhaard en Stichting Mano hebben op 3 en 4 
maart een Meet & Eat georganiseerd voor nieuwkomers 
in Rotterdam. Nieuwkomers die verblijven op de schepen 
aan de Parkhaven en de Maashaven gingen op bezoek 
bij Stichting Openhaard, locatie Zuid. De avonden waren 
zeer geslaagd met zeer tevreden gasten. Naast het 
lekkere eten en de gezelligheid, was er volop ruimte om 
van elkaar te leren. Zo konden nieuwkomers die hun 
verblijfsvergunning inmiddels gekregen hebben en met 
hun gezinnen verenigd zijn hun ervaringen delen met 
nieuwkomers die nog niet zover zijn. Ook werd gesproken 
over de reis die een ieder heeft afgelegd en hoe het 
verder gaat in Nederland. Daarnaast werden adviezen en 
tips uitgewisseld. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is snel 
de Nederlandse taal te leren en te proberen om zo veel 
mogelijk met de Nederlanders en hun cultuur kennis te 
maken. Daarnaast waren er ook meerdere vrijwilligers en 
nieuwkomers met een verblijfsvergunning uit het netwerk 
van Stichting Openhaard aanwezig om samen met de 
gasten aan tafel de dialoog op te zoeken over vragen als: 
Wat hoop je Nederland te brengen en wat hoop je van 
Nederland te krijgen of leren? Wat is jou het meeste (in 
positieve zin) opgevallen in Nederland en wat heeft je echt 
verrast? Wat vind je dat beter kan? Hoe ziet jouw toekomst 
eruit in Nederland en wat heb je daarvoor nodig? De 
vragen waren zowel in het Nederlands als in het Engels. 
Ook werd er af en toe in het Arabisch een samenvatting 
gegeven. Al met al waren de gasten en vrijwilligers 
zeer tevreden. Deze bijeenkomsten smaken naar 
meer! Stichting Openhaard is een initiatief met sociaal-
maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten. 
Samen met vrijwilligers in regio Rotterdam-Rijnmond, zet 
de stichting zich in voor een harmonieuze samenleving.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
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Hoe werkt netwerken in Nederland?

Wat is netwerken eigenlijk? Gaat dat in Nederland nu echt zo anders als in de rest van de wereld? Hoe kun je via via contact 
leggen? Welke persoonlijke dingen deel je? Onlangs vond de tweede netwerkwandeling met de Rotterdamse Uitdaging plaats 
met deelnemers van SamenDoorSamen en Rotterdammers met een groot netwerk. Lees er hier meer over! 

Het werd een heel leuk uitje: samen naar het gloednieuwe Depot Boijmans Van Beuningen. Met een grote groep van 24 
deelnemers en twee professionele gidsen gingen we naar binnen. Het depot heeft (letterlijk) een schitterend exterieur en een 
spectaculair interieur. En als bezoekers de lift naar de zesde verdieping nemen, wacht hen een bijzondere ervaring. Daar, op 
het dak van het depot, hebben we niet alleen een panorama-uitzicht over de stad, maar horen we ook één van de leukste 
stadsverhalen. Ook de afsluiting was geslaagd met een kopje koffie bij Café Renilde op de zesde verdieping. 

Samen naar 

Depot Boijmans Van Beuningen!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/hoe-werkt-netwerken-in-nederland/
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Donderdag 3 maart werden de certificaten uitgereikt 
bij de alfabetiseringsgroep. Deze enthousiaste groep 
deelneemsters werkt samen met taaldocente Francien 
aan leren lezen en schrijven. Tijdens deze cursus wordt 
gewerkt met DigLin+, een digitale lesmethode. De 
deelneemsters komen wekelijks 2 uur bij elkaar voor een 
les en oefenen ook thuis op de (geleende) laptop. Tijdens 
de laatste les met taaldocent Linda werd het spreken 
van het Nederlands geoefend. De cursus eindigde met 
de uitreiking van de certificaten en een applaus voor alle 
deelneemsters.

Applaus voor deelnemers 

alfabetiseringsgroep
Abdelaziz uit Syrië 
gescout door Neptunus 
Schiebroek

Neptunus Schiebroek heeft zich versterkt met een nieuwe 
centrumspits. Abdelaziz uit Syrië werd gescout door Frans, 
de directeur van Skateland, en de verwachtingen zijn groot 
aan beide kanten. “Abdelaziz is thuis in het team en wij zien 
genoeg groeimogelijkheden.” Lees er hier meer over.

Met Taal Op Orde 2 afgesloten

De afgelopen twee maanden waren onze deelnemers bezig 
met de online lessen van Met Taal Op Orde 2. De cursus 
bestond uit acht bijeenkomsten waarin de deelnemers 
aan de slag gingen met digitale vaardigheden die hen 
financieel zelfredzaam maken. Ze leerden alles over 
belastingen en uitkeringen, toeslagen, de zorgverzekering, 
Mijn Loket van de gemeente, Mijn ING, de aangifte 
inkomstenbelasting, DUO onderwijs en inburgering, het 
IND verblijfsdocument voor onbepaalde tijd, het indienen 
van een naturalisatieverzoek en nog veel meer. De training 
is feestelijk afgerond tijdens een fysieke bijeenkomst met 
een drankje en natuurlijk de certificaten.

Female Power
specifiek voor vrouwen!
Je waant je even weg en iets verrassend zinnigs komt je toe! 
Passie voor acteren, doceren, regisseren, presenteren en 
theater maken. Steeds inspirerend, motiverend en verbindend. 
Female Power is een training specifiek voor vrouwen die wordt 
gegeven door Marije van der Knaap bij Stichting Mano vanaf 3 
tot 31 maart! Meer informatie: lubana@stichtingmano.nl

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/abdelaziz-uit-syrie-gescout-door-neptunus-schiebroek-5/
mailto:Lubana%40stichtingmano.nl?subject=
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Werkbezoek bij Facillcom!

Wij zijn op vrijdag 4 maart met onze deelnemers op werkbezoek geweest bij Facillcom Rotterdam. We hebben een mooie 
ontvangst gehad. Onze deelnemers hebben een presentatie gehad over wat Facillcom doet en over de verschillende bedrijven 
die onder Facillcom vallen. Er zijn verschillende vacatures binnen Facillcom op het gebied van schoonmaak, catering, beveiliging 
en techniek. Facillcom wil graag nieuwkomers ondersteunen bij het vinden van de juiste baan binnen Facillcom. Wij zijn dan ook 
heel blij met de samenwerking.

Training Basiskennis 
van Office volop aan de gang!
De training Basiskennis van Office is van start gegaan in 
maart. 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. 
Twee groepen van acht deelnemers zijn samen aan de 
slag gegaan met deze digitale kantoorvaardigheden! Meer 
informatie: mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760.

Training ‘Cv maken’  
gaat binnenkort starten! 
Ben je op zoek naar een training die jou helpt in de zoektocht 
naar een baan in Nederland? Wil je een professionele cv 
maken? Wil je leren hoe je een goede motivatiebrief schrijft 
en weten hoe je vacatures kunt zoeken die voor jou geschikt 
zijn? En wil je daarnaast ook oefenen met het voeren van 
een sollicitatiegesprek? Kom dan naar deze training! De 
training bestaat uit twee bijeenkomsten op 11 en 18 april 
2022 op maandag van 15:00 tot 17:00 uur bij Stichting Mano, 
Eendrachtsweg 62. Informatie/aanmelden: 
mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760. 

Dankzij een mooie gift van Stichting Volkskracht 
zitten wij samen met onze deelnemers bij iedere 
thuiswedstrijd van Feyenoord in De Kuip. Er is altijd 
veel enthousiasme voor dit uitje naar het stadion. 
Lees er hier meer over! 

SamenDoorSamen bij 

Feyenoord Stadion! 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
https://www.stichtingmano.nl/mee-naar-de-wedstrijd-van-feyenoord/
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Samen met Indigo organiseert Stichting Mano: ‘KIES, voor 
kinderen met gescheiden ouders’. Het doel van deze cursus 
is zelfvertrouwen en weerbaarheid vergroten bij kinderen 
van 8 t/m 12  jaar.  De cursus is van 11 mei t/m 29 juni (acht 
bijeenkomsten inclusief twee online ouderbijeenkomsten!).
Informatie/aanmelden bij rana@stichtingmano.nl

KIES, voor kinderen met 
gescheiden ouders

Online Engelse les 
via Zoom met Zohreh!

Bij Stichting Mano hebben we nog steeds Engelse lessen 
op A1 en A2 niveau van onze lieftallige docente Zohreh 
Salahshoor. Ze geeft haar Engelse lessen digitaal via Zoom 
in groepsverband, maar houdt hierbij altijd rekening 
met wat de deelnemers individueel nodig hebben. 
Zohreh geeft onderwijs op maat zodat alle deelnemers 
hun persoonlijke doelen kunnen behalen! Informatie/
aanmelden: linda@stichtingmano.nl

SamenProgrammeren  
met een nieuwe groep van start 

Na een succesvol 2021 is SamenProgrammeren van start gegaan met nieuwe modules programmeren voor iedereen in 
Rotterdam die geïnteresseerd is in kansen op goed werk in IT. Beheersen van de basis van het Engels is een vereiste! De nieuwe 
en afgestudeerde programmeurs hebben elkaar ontmoet op vrijdag 11 maart! Meer informatie: adel@stichtingmano.nl  

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:rana%40stichtingmano.nl?subject=
mailto:linda%40stichtingmano.nl?subject=
mailto:Adel%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 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=

