
De afgelopen weken 
deden wij in LCC 
‘t Klooster aan het 

Afrikaanderplein mee aan de 
workshop ‘Journalistiek en Krant 
maken’ van SamenDoorSamen, 
een project van Stichting Hoedje 
van Papier. We leerden wat er 
komt kijken bij het afnemen van 
een goed interview, het maken van 
opvallende foto’s en het schrijven 
van reportages voor deze krant.

We interviewden Rotterdammers 
om erachter te komen wat zij 
precies weten over onze landen. 
Kennen zij de rijke geschiedenis 
van Syrië van voor de oorlog? En 
wie weet wat er speelt in Eritrea? 
We raakten al snel verzeild in 
interessante gesprekken waarin 
we de Rotterdammers beter 
leerden kennen en zij ons en onze 
achtergrond.

Ook hielden we een uitgebreid 
interview met Peter van Heemst. 
We hadden hem al leren kennen 
tijdens een kerstfeest waar hij 
presentator was en sommige 
van ons kenden hem als vrolijke 

zanger van het SamenDoorSamen-
koor. Na wat research kwamen 
wij erachter dat hij ons vast 
interessante antwoorden zou 
kunnen geven op onze vragen over 
Rotterdam, werk en politiek.

Verder gingen we vaak op pad. 
Bijvoorbeeld naar de Kuip voor 
een sfeerverslag van een wedstrijd 
van Feyenoord. Want bij goed 
integreren in deze stad hoort 
natuurlijk ook het bezoek aan een 
Rotterdamse voetbalwedstrijd. 
We gingen naar het Welkom Hier 
Festival waar het heel gezellig 
was. Waarom kwamen al die 
Rotterdammers naar dit festival en 
wat vonden zij ervan?

In Museum Rotterdam kwamen wij 
te weten dat iedere Rotterdammer 
onderdeel kan worden van de 
tentoonstelling ‘Rotterdammers 
en hun stad’. Wie belangrijk is 
voor de stad kan ‘Echt Rotterdams 
Erfgoed’ worden. Dan kom je als 
een 3D-geprint standbeeld in het 
museum. Zouden wij met onze 
krant er misschien ook een plekje 
kunnen verdienen?

Veel tijd zijn wij in onze nieuwe 
levens bezig met onze toekomst. 
Met de vraag: wat gaan wij nu 
doen? Daarom maakten we 
hier ook een rubriek over. We 
dachten na over wat we graag 
willen bereiken en interviewden 
onze toekomsttrainer Babah 
Tarawally op zoek naar tips. Ook 
fantaseerden we over een vraag 
die iedereen zich af en toe wel 
eens zou kunnen stellen. Stel het is 
2023! Hoe ziet jouw dag er dan uit?

Tot slot willen we jullie graag 
kennis laten maken met mensen 
die tegenwoordig de beste maatjes 
zijn. Want wisten jullie dat er de 
laatste tijd in Rotterdam hele mooie 
vriendschappen zijn ontstaan? Dat 
komt door het Maatjesproject van 
SamenDoorSamen waar trouwens 
iedere Rotterdammer aan mee kan 
doen!

Nieuwsgierig geworden? 
Lees dan maar snel verder! 
Heel veel leesplezier namens 
de redactie van De Nieuwe 
Rotterdammert, editie Zuid!
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Trots op 
deze krant!

Met trots presenteren wij de tweede editie van De 
Nieuwe Rotterdammert! De krant waar wij acht 
weken lang heel hard en enthousiast aan hebben 
gewerkt. ‘Wij’ zijn statushouders uit Syrië en Eritrea 
en nu, na een lange reis en een zware tocht, zijn wij 
in Rotterdam begonnen aan een nieuw leven. In deze 
krant laten we zien wat ons bezighoudt en hoe graag 
wij willen meedoen in de stad als 
nieuwe Rotterdammers.

SamenDoorSamen 
is altijd hard op zoek 
naar vrijwilligers!

Zo zijn wij op zoek naar maatjes, die wekelijks met een statushouder 
afspreken en hen thuis laten voelen in Rotterdam (kijk op de 
achterpagina voor meer informatie).

Verder is er ook veel vraag naar taalcoaching, je gaat dan voor de 
duur van drie maanden samen met een statushouder oefenen met de 
Nederlandse taal. Geïnteresseerd? 
Kijk dan op onze website: www.samendoorsamen.nl
mail naar: manon@stichtinghoedjevanpapier.nl 
of bel naar 010-4222506.

Je bent meer dan welkom, 
we hopen je snel te zien!
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Voor u ligt alweer de tweede editie van de Nieuwe 
Rotterdammert! De workshop journalistiek, waarvan deze 
uitgave het resultaat is, vormt onderdeel van de vele activiteiten 
die binnen het project SamenDoorSamen worden georganiseerd 
met en voor statushouders in Rotterdam.

Met ons project SamenDoorSamen dragen wij bij aan een aantrekkelijker
Rotterdam waar plek is voor iedereen. Waar iedereen op een volwaardige
wijze kan meedoen. Met SamenDoorSamen werken we aan de ontwikkeling
van vaardigheden en creëren we mogelijkheden die perspectief
bieden op een zelfredzaam bestaan. Dat doen we voor statushouders die
hun plek aan het vinden zijn in de Rotterdamse maatschappij. Kijk voor meer 
informatie op onze website! www.samendoorsamen.nl

Stichting Hoedje van Papier is al ruim 10 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 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.stichtinghoedjevanpapier.nl
of neem contact met ons op via info@stichtinghoedjevanpapier.nl 
of tel. (010) 4222506.

De redactie 
stelt zich voor

Voordat we andere Rotterdammers gingen interviewen, 
oefenden we tijdens de eerste les eerst met elkaar in 
de klas. Zo leerden we elkaar ook meteen nog wat beter 
kennen. Voordat je gaat interviewen, verzin je eerst goede 
vragen. Tijdens het interview is het belangrijk goed te 
luisteren en door te vragen. Nieuwsgierig zijn! Op basis van 
de aantekeningen die we tijdens de interviews maakten 
schreven we deze stukjes. Aangenaam kennis te maken!

Zijn naam is Mustafa. Hij is 27 jaar oud. Hij komt uit Noord-Syrië. 
Nu is hij al tweeëneenhalf jaar in Nederland. Zijn hobby is sport, hij 
kan goed hardlopen. Ook houdt hij van schrijven. Hij wil een bundel 
uitgeven. 
Door Hagos

Dit is Hagos. Hij is 23 jaar. Hij is nog niet getrouwd en hij heeft geen 
kinderen. Hij vindt techniek leuk en hij wil automonteur worden. Hij 
komt uit Eritrea en is nu drie jaar in Nederland. Door Mustafa

Hij heet Khaled en is 19 jaar oud. Hij komt uit Syrië, daar zat hij 
op de middelbare school. Hij is nog niet getrouwd. Zijn hobby’s 
zijn voetbal en koken. In Syrië voetbalde hij veel maar hier in 
Rotterdam nog niet. Hij kijkt alleen voetbal op tv. Zijn droom is 
voetballer worden. In de toekomst wil hij in een restaurant werken 
of voetballer worden. Door Behmend

Dit is Behmend. Hij komt uit Syrië. Hij woont in Rotterdam. Hij 
is bezig met de Nederlandse taal leren. Hij is 30 jaar oud. Hij heeft 
nog geen werk en nee, hij is niet getrouwd. Zijn hobby is gitaar 
spelen. Hij speelt graag Koerdische muziek en hij zit in een band met 
zijn broers. Hij houdt van muziek want hij komt uit een familie van 
muzikanten. Door Khaled

Woord vooraf van 
SamenDoorSamen & Stichting Hoedje van Papier

Dit is Tesfit. Hij is 30 jaar. Hij komt uit Eritrea. Hij was leraar en gaf 
les op de basisschool in lezen en schrijven. Hij woont drieëneenhalf 
jaar in Nederland en wil graag elektricien worden. Waarom kwam je 
naar Nederland? “Omdat in mijn land oorlog was en geen vrijheid.” 
Door Dawit

Zijn naam is Dawit en hij is 24 jaar oud. Hij komt uit Eritrea. Nu 
woont hij al bijna vier jaar in Nederland. Vroeger was hij tuinman 
in Eritrea en hij was student. Maar daar kwam oorlog en er is geen 
vrijheid. Nu is hij bezig met zijn inburgeringsexamen en daarna wil 
hij timmerman worden. 
Door Tesfit

Hij heet Awet. Hij is 20 jaar oud. Hij komt uit Eritrea. Hij is daar 
geboren. Nu is hij sinds 2015 in Nederland. Hij woont in Rotterdam 
Hoogvliet. Hij is nog niet getrouwd en hij heeft geen kinderen. Hij 
heeft ook geen familie in Nederland. Zijn hobby’s zijn voetballen en 
zwemmen. Hij heeft drie keer per week Nederlandse les. Door Lama

Dit is Lama. Zij komt uit Syrië. Zij is 28 jaar. Zij is getrouwd en zij 
heeft twee kinderen. Zij woont in de buurt van de Maashaven met 
haar gezin. Zij is al drie jaar in Nederland. Haar hobby’s zijn koken en 
zwemmen. Zij is al klaar met haar inburgeringsexamen en zij is nu 
bezig met een opleiding. Zij wil pedagogisch medewerker worden en 
in een kinderopvang werken. Door Awet

En ik ben Bart, de workshopdocent. Met ervaring die ik opdeed 
als correspondent en eindredacteur van lokale kranten als Groot 
Vlaardingen en De Havenloods help ik deze redactie bij het maken 
van De Nieuwe Rotterdammert.

Aan dit magazine werkten verder mee: Joëlle en Prija die namens 
SamenDoorSamen een les bijwoonden, Khaled Abbas die een 
bijdrage leverde aan de rubriek ‘Wat iedereen moet weten over 
Eritrea en Syrië’ en Linda die als maatje van Lama een keer kwam 
meedoen.

Dit is Maher. Hij had in Syrië technisch werk, maar zijn hart ligt bij 
het maken van kunst. Hij deed dit in Syrië al en ook nu in Nederland. 
Zijn huis is te klein voor alle kunst die hij zou willen maken. Vroeger 
waren zijn schilderijen in lichte kleuren. De oorlog maakte alles 
donker, ook zijn kunst. Na meer dan drie jaar in Nederland wordt zijn 
kunst nu langzaam weer lichter. Door Joëlle

Zijn naam is Eyovel. Hij komt uit Eritrea. Hij vindt Nederland heel 
mooi, maar hij voelt zich nog wel eenzaam soms. Zijn toekomst 
wordt beter in Nederland want hij heeft een plan. Hij gaat goed 
Nederlands leren en werk zoeken. In zijn vrije tijd zit hij nu nog veel 
thuis, tv te kijken of Nederlands te leren. Als de lente begint gaat hij 
weer fietsen want hij is een wielrenner. In Eritrea zat hij bij de profs. 
Door Amir

Dit is Amir. Hij is 28 jaar oud. Hij komt uit Syrië en hij is nog niet 
getrouwd. Hij heeft geen kinderen. Zij hobby’s zijn zwemmen en 
acteren. Hij heeft nog geen werk. Hij zegt: “Eerst studeren, daarna 
ga ik werken.” Waarom hij van acteren houdt? “Ik vind het leuk om 
alle verschillende rollen te spelen, om te voelen hoe het is om een 
dokter te zijn, een slecht persoon of juist een goed persoon.” Hij 
droomt van een toekomst als acteur. Door Eyovel

Dit is Ahmad. Hij is 24 jaar oud. Hij komt uit Syrië. Hij is niet 
getrouwd. Hij woont al drie jaar in Nederland en hij wil graag 
automonteur worden. In zijn eigen land werkte hij met marmer. 
Hij was tegelzetter. Zijn hobby is schaken. Door Noura

Haar naam is Noura. Zij werkt als vrijwilliger in een buurthuis in 
Bloemhof en geeft daar aerobicsles. Zij is getrouwd en heeft twee 
kinderen. Zij woont al drie jaar in Nederland. In Syrië, haar land, heeft 
zij gewerkt als sportlerares. Zij heeft daar haar diploma gehaald en 
tien jaar gewerkt. Zij wil graag in de toekomst ook in Nederland als 
sportleraar werken. Door Ahmad
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Heel veel interviews 

tijdens het Welkom 
Hier Festival
‘Ik hou 
wel van de 
diversiteit, 
daar word 
ik vrolijk 
van!’

Het Welkom Hier Festival in Theater Zuidplein leek ons leuk om een 
kijkje te gaan nemen. Natuurlijk voor de gezelligheid, maar ook om 
veel te oefenen met interviewen en foto’s maken. We spraken met 
heel veel verschillende mensen en vroegen hen: 

Waarom ben je eigenlijk naar dit festival gekomen? 
En wat vind je ervan nu je er eenmaal bent?
Door Tesfit, Hagos, Awet, Dawit, Lama, 
Ahmad en Noura

Biniam komt uit Eritrea, maar nu woont 
hij in Schiedam. Hij is samen met zijn 
vriendin gekomen. Hij geniet erg van 
de muziek, maar hij vindt het jammer 
dat hij nog geen Eritrese muziek en 
dans heeft gezien. “Die staat vanavond 
pas op het programma.”

Danny is uitgenodigd door een vriend. 
Daarom is hij hier op het Welkom Hier 
Festival. Hij vindt het leuk om mensen 
te kijken en hij heeft hier sambusa 
(bladerdeeg hapje met gehakt en 
paprika) gegeten. Hij vindt het gezellig 
zo met veel mensen.

Marije is met haar moeder gekomen. 
“Mijn moeder zei dat dit evenement 
hier was en ik dacht: ik ga met haar 
mee.” Ze vindt het heel leuk. “Veel 
verschillende dingen om te zien en te 
doen. Ik hou wel van de diversiteit, 
daar word ik vrolijk van!”

Manon en Lieke zijn eigenlijk aan het 
werk voor Stichting Hoedje van Papier. 
“We willen iedereen graag vertellen 
over ons project SamenDoorSamen”, 
zeggen zij. “Wij ondersteunen 
statushouders bij het leren van de taal 
en bij het nadenken over hun toekomst 
en werk.” Ze vinden het festival heel 
leuk en belangrijk. “Omdat heel veel 
mensen bij elkaar komen. Het is fijn 
dat het steeds drukker wordt want 
vanochtend was het heel rustig, maar 
nu zijn er heel veel mensen.”

Christina is met vrienden naar het 
festival gekomen. Die zeiden tegen 
haar: ga je mee? Ze komt zelf uit 
Duitsland, maar is nu op bezoek bij 
vrienden in Rotterdam. Ze vindt het 
een heel leuk en mooi festival.

Allaa komt uit Irak. Hij houdt er van 
om veel verschillende mensen te 
leren kennen. Op het Welkom Hier 
Festival wil hij contact maken met veel 
verschillende mensen. Hij vindt het 
festival heel leuk en gezellig. “Het is 
mooi om al die tradities bij elkaar te 
zien en er is heel veel lekker eten. Dat 
wordt nog moeilijk kiezen zo.”

Esther komt helemaal uit China en nu 
is ze hier in Rotterdam op het Welkom 
Hier Festival. Ze had er via via over 
gehoord en had het evenement op 
Facebook gezien. Ze vindt het een leuk 
festival omdat er heel veel culturen bij 
elkaar komen. “Het is heel gezellig.”

Angelique komt uit Nederland. Zij 
is op het festival omdat ze werkt 
bij VluchtelingenWerk. Ze geeft 
vandaag informatie. Ze vindt het heel 
interessant. “Maar ik heb nog niet veel 
optredens gezien”, zegt ze ook. “Er 
komen heel de tijd heel veel mensen 
informatie vragen bij ons tafeltje.”

Jannie werkt met nieuwkomers bij 
New Dutch Connections. Daarom 
is ze op het festival. “Wij proberen 
netwerken voor nieuwe Nederlanders 
te verbreden”, legt ze uit. Ze vindt 
het festival erg leuk. “Een mooie 
plaats voor veel mensen om elkaar te 
ontmoeten en opnieuw te ontmoeten. 
Ik kom mensen weer tegen en weet 
dan hoe het met ze gaat en wat ze 
geleerd hebben.”

Ludivine komt uit Frankrijk. Ze werkt 
bij Justice&Peace, daarom is ze 
vandaag op het festival. “Ik vind het 
een leuk festival”, zegt ze. “Ik heb veel 
mooie muziek gezien.”

Bin Zou is zelf ook vluchteling. Hij komt 
uit China en is naar het Welkom Hier 
Festival gekomen om kennis te maken 
met veel mensen. En dat lukt hier goed! 
Hij spreekt nog geen goed Nederlands, 
maar we kunnen elkaar goed begrijpen. 
Aangenaam Bin Zou!

Marjolijn heeft ons eerst geïnterviewd 
want zij maakt een persbericht voor 
Justice&Peace. Daarna hebben wij 
natuurlijk ook nog wat vragen voor 
haar. Wat vind je van het festival? “Heel 
leuk. Een heel divers programma en 
heel veel mensen. En iedereen is blij.”

Van Marjolijn van Justice&Peace 
kregen we het persbericht over het 
Welkom Hier Festival. We lezen 
dat ruim duizend ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
Rotterdammers het festival hebben 
bezocht! “Vandaag is het gelukt om 
elkaar te ontmoeten, we zijn een flink 
stuk verder met de WIJ-samenleving”, 
zegt Ineke Palm, één van de drijvende 
krachten van Rotterdam Verwelkomt 
Vluchtelingen. Columniste Carrie 
Jansen kwam ook om een column 
voor te dragen. “Toen ik binnenkwam 
werd ik direct getroffen door de 
ontzettend lekkere, warme, positieve 
sfeer hier”, zegt zij in het persbericht. 
Het festival was op zaterdag 20 
januari in Theater Zuidplein. In de foyer 
konden de bezoekers kennis maken 
met Rotterdamse initiatieven voor 
en met vluchtelingen en gerechten 
proeven uit de Eritrese, Syrische, 
Afghaanse en Irakese keuken. In de 
Grote- en Kleine zaal traden 150 
artiesten (belangeloos) op, waaronder 
Jan Rot, Dr. Meraki, Neco Novellas, 
Carrie Jansen en onze eigen Mustafa! 
Op de tweede verdieping van het 
theater volgden bezoekers theater-, 
muziek-, en mediaworkshops en 
konden ze het Arab korte film festival 
bezoeken. Welkom Hier Rotterdam 
werd door mensenrechtenorganisatie 
Justice&Peace samen met het platform 
Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen 
georganiseerd om de diversiteit 
te vieren en mensen met elkaar in 
verbinding te brengen. 

Meer informatie staat op 
www.welkomhier.nl
Bedankt Marjolijn, voor het 
persbericht!

Wat een 
ontzettend 
lekkere, 
warme 
en positieve 
sfeer hier!
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Kan ons verhaal ook in 

Museum Rotterdam komen?
Om een mooie reportage te maken, moet je als journalist naast interviewen en foto’s maken nog 
iets anders kunnen. We leerden dat ook observatie en het beschrijven van de sfeer belangrijk 
zijn om een verhaal interessanter te maken. Met een team interviewers, een team observeerders 
en een team fotografen gingen we naar de expositie: ‘Rotterdammers en hun stad’ in Museum 
Rotterdam. Zouden wij als nieuwe Rotterdammers ook een plek in het museum kunnen krijgen?

Hoe lang werk je al in Museum 
Rotterdam en wat doe je?
Nicole van Dijk: Ik werk nu zeven 
jaar in Museum Rotterdam, als 
curator en programmaleider.

Waar gaat het museum over?
Het museum gaat over de stad, 
de geschiedenis en over wat nú 
in de stad belangrijk is. Wat nu 
belangrijk is in de stad, is straks 
geschiedenis. Als stadsmuseum 
kun je met kennis van verleden, de 
contacten die je hebt en de mensen 
met wie je samenwerkt andere 
Rotterdammers nu helpen. Het 
is een museum over en voor alle 
Rotterdammers.

Waarom is het museum 
belangrijk?
We organiseren veel ontmoetingen 
zodat verschillende mensen met 
elkaar in contact komen. Elke eerste 
zaterdag van de maand is er een 
Verhalencafé. Dan is de entree 
gratis en kunnen mensen hun 
verhalen komen vertellen. Het zou 
heel leuk zijn als jullie de krant een 
keer komen presenteren tijdens het 
Verhalencafé. Het idee is dat de 

mensen terugkomen, elkaar gaan 
helpen of geïnspireerd raken en 
denken ‘Oh ja, zo kan ik het ook 
doen!’.

Waarom zijn verhalen van 
Rotterdammers belangrijk?
Als je elkaars verhalen hoort, ga 
je elkaar begrijpen. En als je elkaar 
begrijpt, sta je open om samen 
dingen te doen en beter samen te 
leven.

Wat heb je geleerd van de 
verhalen?
Zegt het woord veerkracht jullie 
iets? Dat mensen eigenlijk altijd 
weer de energie hebben om 
door te zetten, om een volgende 
stap te maken en soms met 
zoveel tegenslag en dan toch 
doorgaan. En dat is ook echt iets 
wat Rotterdammers doen: altijd 
doorzetten.

Hoe kunnen we onze verhalen 
in het Museum brengen?
In het Verhalencafé, dat is een 
mooie manier om mee te beginnen. 
Iedereen kan er verhalen delen. We 
willen ook een verhalenacademie 

starten waar we mensen helpen 
om een verhaal te vertellen, daar 
gaan we in april mee starten. 
Daar kan iedereen aan meedoen. 
We moeten nog iets verzinnen 
om mensen te helpen die het 
Nederlands nog niet zo goed 
spreken.

En in de tentoonstelling?
Dan moet je zorgen dat je op de 
lijst Echt Rotterdams erfgoed 
komt. Kijk dit is de lijst en nu staan 
bijvoorbeeld de burgemeester, 
de Sambalman en kickbokser 
Khalid er al op. Khalid past 
bijvoorbeeld binnen het thema 
Sport dat mensen met elkaar 
in contact brengt. Hij heeft een 
thaiboksschool in Oude Westen, 
hij komt uit Marokko en was 
zelf ooit wereldkampioen, lang 
geleden. Nu geeft hij les vooral ook 
aan kinderen in de wijk. Sport is 
belangrijk voor die kinderen omdat 
ze zo kunnen leren wat ze thuis 
niet meekrijgen zoals houding, 
moeten luisteren, discipline en hard 
werken. En daarmee heeft hij een 
heel belangrijke rol in de buurt en is 
hij Rotterdams Erfgoed.

‘Als je elkaars verhaal kent, kun je 
beter samenwerken’

Nieuwsgierig 
naar het verhaal 
van de stad

Hele oude 
voetbalschoenen!

Ieder verhaal vertelt op een andere 

manier: dit is mijn stad!

Eveliene en Nicole

Romy en BehmendKekellie, Esmé en Lama

Romy is voor een speciaal voorwerp naar Museum Rotterdam 
gekomen. “Ik doe onderzoek voor mijn afstudeerscriptie aan 
de Universiteit van Amsterdam, ik ben geïnteresseerd in een 
paar glazen die deel uit maken van de tentoonstelling over de 
Coolsingel.

Ze vindt het museum interessant. “Het is leuk om een indruk 
te krijgen van de geschiedenis van de stad. Door voorwerpen 
en maquettes een beeld van de stad. Het is belangrijk dat 
bezoekers van Rotterdam, dat zijn er jaarlijks heel veel, het 
verhaal van de stad leren kennen.” Door Behmend

Ik vind het heel leuk want het is de eerste keer dat ik 
naar een museum ga. Er is een pratende pan en je kan 
zien hoe Rotterdam vroeger was. Ik heb ook heel veel 
kleuren in het museum gezien en er was een man van 
Feyenoord en hele oude voetbalschoenen. Die waren 
van Coen Moulijn. Ook zag ik een video over de oorlog 
in Rotterdam. Het oude Rotterdam is ook heel mooi en 
bijzonder. Je kan het zien op foto’s. De straten en oude 
gebouwen zijn heel mooi. Het bombardement heeft die 
sterke gebouwen van steen kapot gemaakt. Dat was 
verschrikkelijk. Door Hagos en Dawit

De studenten Kèkellie en Esmé lopen stage in Museum Rotterdam. 
Zij doen de studie Social Work aan de Hogeschool van Rotterdam en 
verwelkomen bezoekers van het museum. Wij vroegen hen: Hoe herken je 
een goed verhaal?
“Een verhaal moet mooi en heel herkenbaar zijn van: dit is mijn stad of 
dit vind ik belangrijk om te vertellen over mijn stad. Ieder verhaal is weer 
anders. Het verhaal van Max de tuinman laat zien dat je je omgeving kunt 
gebruiken om je eigen eten te maken of om ervoor te zorgen dat de stad 
gezond wordt. Het verhaal van Giovanni van Bronckhorst vertelt dat als 
je niet zoveel hebt, je met goede ouders, sport en goed je best doen heel 
ver kan komen. En het verhaal van Joyce gaat over goed zorgen voor de 
mensen die bij jou in de buurt wonen.” Door Ahmad, Noura en Lama

Foto’s: Awet, Maher en Eyovel

En alle mensen die Rotterdams 
Erfgoed zijn krijgen een sticker met 
dit logo en hij is nummer 6 op de 
lijst. Dit jaar willen we er ongeveer 
vijftig opnemen en de teller staat 
nu op dertig ongeveer. Zo zijn er 
heel veel mensen. Als jullie zeggen: 
‘Ik wil er ook op’, bijvoorbeeld met 

jullie krant, dan moet je dit kaartje 
invullen en daar schrijf je jouw tip 
voor Rotterdam op. Daarna gaan 
wij praten met een groep mensen 
over wat wel en niet op de lijst 
komt en kunnen we kijken of jullie 
ook Echt Rotterdams Erfgoed 
worden.Door Behmend en Mustafa
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Wat doen de 
studenten 
in Museum Rotterdam?

Krachtvrouwen

De studenten van Hogeschool Rotterdam hebben een gezellig kantoortje 
in de tentoonstelling ‘Rotterdammers en hun stad’. Daar zitten ze met hun 
computers en een kopje koffie. 

Wat doen zij precies allemaal in het museum tijdens hun stage?
Eveliene is één van hen en zij vertelt ons: “Alles wat bij de collectie van het 
museum hoort, daar gaan wij naar toe. Om te kijken wat er speelt in de 
stad en daar te helpen.”

Bijvoorbeeld bij de Krachtvrouwen, een groep vrouwen in het Oude 
Westen. Het zijn vrouwen uit andere landen die in Rotterdam weer hun 
leven moeten opbouwen. Ze zitten vaak thuis met kinderen, spreken de 
taal niet goed en vinden het steeds spannender om iets buitenshuis te 
doen. Inmiddels gaat het om een groep van 200 á 300 vrouwen. Echt een 
belangrijke groep die daarom ook Rotterdams Erfgoed is geworden.

“Bij de Krachtvrouwen willen wij bijvoorbeeld een spreekuur inlassen. Om 
te kijken waar mensen hulp bij nodig hebben. Zo willen we als museum 
betrokken zijn bij wat er in de stad gebeurt en Erfgoed ondersteunen zodat 
iedereen daar beter van wordt.” Door de redactie

Ik wil ook een plek 
in het museum
Ik woon nu in Schiedam. Ik vind Schiedam een rustige, 
mooie stad. Schiedammers willen Schiedam mooier 
maken en meer mensen naar de stad halen. Ik zal van 
Schiedam een beroemde stad in Nederland maken. 
Wie weet! Misschien wordt het huis waar ik in woon 
wel een museum.
Maar ik heb nu ook nog een ander doel. Ik ging 
naar Museum Rotterdam en zag de tentoonstelling 
‘Rotterdammers en hun Stad’. Ze vertelden ons: als 
iemand iets heel goeds voor de stad doet, kan hij of 
zij een plekje in het museum krijgen. Met een heel 
mooi verhaal dat in Rotterdam speelt. Die dag heb ik 
besloten ook een plekje in het museum te krijgen. Dat 
is wel heel moeilijk, want ik woon in Schiedam. Maar ik 
zal ze laten nadenken als ze mijn verhalen later lezen 
en zien hoe ik stad Rotterdam beschrijf. Door Mustafa

Giovanni van Bronckhorst
Ik zag Giovanni van Bronckhorst in het museum. Hij 
is er niet zelf, maar er staat een beeld van hem en zijn 
verhaal kun je er lezen. Hij helpt kinderen in de wijk. Hij 
is slim, heeft talent en speelt met links. Daarom vind ik 
hem goed. Hij is een echte Rotterdammer van nu. Hij is 
de coach van Feyenoord. Door Eyovel

Een museum met 
moderne ideeën
Vandaag ben ik naar Museum Rotterdam geweest. 
Het museum heeft nieuwe en moderne ideeën over 
tentoonstellingen. Het gaat over wat Rotterdammers 
nu doen tijdens hun leven. Een man heeft ontdekt 
dat er licht komt uit de plant. Hij is uitvinder sinds hij 
kind was. Hij heeft heel veel dingen uitgevonden. Ik 
zag veel foto’s van hem met zijn uitvindingen. Ik heb 
ook een 3D-printer in het museum gezien. Je kunt 
jouw foto in de 3D-printer plaatsen en dan krijg je een 
3D-print van jezelf. Ook zag ik een racewagen voor de 
kinderen. Groetjes Lama! Door Lama

Wat een 
ontdekking!
Ik heb in Museum Rotterdam een ontdekking gedaan. 
Ik zag een 3D-printer en het was heel interessant. Ik 
kan er heel lang naar kijken. Ik word nieuwsgierig en 
wil weten hoe het werkt. Ook leerde ik een student 
kennen die mij vertelde over een plek met heel veel 
techniek en machines. Daar ga ik zeker heen om te 
kijken. Echt een ontdekking! Door Ahmad

In deze stad kan alles!
Een strikvraag: hou jij van Rotterdam?
Eveliene: Natuurlijk hou ik van Rotterdam, wat is dat 
nu weer voor vraag (lacht). Ik ben geboren in Capelle, 
maar wel echt opgegroeid in Rotterdam.

Hoe lang werk jij al hier?
Ik ben begonnen in augustus in het museum. Ik geef 
rondleidingen.

Wat wil jij graag laten zien?
Ik wil laten zien dat Rotterdam een hardwerkende 
en diverse stad is. Ik vind dit heel mooi. Het maakt in 
Rotterdam niet uit wie je bent, man, vrouw, oud jong. 
In deze stad kan alles.

Waarom is hier een wc zo midden in de zaal?
Die meneer met allemaal moestuintjes, Max, had een 

idee. Gebruik mensenpoep als compost. Hij mengt het 
met modder en laat zo de planten groeien. Het riool 
doet minder werk, is goedkoper voor de gemeente en 
schoner voor de wereld.

Een goed idee?
Ik denk het wel. Nu heb je heel veel hoge gebouwen en 
steen in Rotterdam, dit is een kleine en slimme manier 
om het milieu in de stad beter te maken.

Wat heb je geleerd van de Rotterdamse 
verhalen?
Ik heb geleerd dat het heel belangrijk is dat je je inzet 
voor je eigen en dat het belangrijk is om samen dingen 
te doen, zeker ook voor je sociale netwerk en dat je 
samen sterker bent. Door Ahmad, Noura en Lama

Raar!
Het is het raarste museum waar ik ooit ben geweest. Normaal zijn er alleen oude dingen in een museum 
maar Museum Rotterdam gaat juist over NU. De verhalen van Rotterdammers die nu in de stad leven kun je 
er zien.

Een eeuwenlange 
stoet
Het verhaal van Kamen vind ik mooi. Hij is een Bulgaar die naar 
Rotterdam kwam om te werken. Nu is hij een Rotterdammer. 
Rotterdam is groot geworden door werk en werkers zoals Kamen, 
heb ik geleerd. Door Awet
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Mooie natuur en een 
vrijheidslievend land
We spreken Ben Coffie. Zonder 
melk en zonder suiker, zegt hij 
als hij zich voorstelt. We moeten 
lachen en beginnen met onze 
vragen. Hij weet best wat van 
Eritrea. Bijvoorbeeld dat het een 
buurland van Ethiopië en Somalië 
is. “Mensen worden er onderdrukt 
en hebben het er heel zwaar. Er 
wonen heel veel christenen. Laatste 
jaren zie ik hier veel mensen vanuit 
Eritrea”, zegt hij. Wat hij verder 
van Eritrea weet, las hij in National 
Geografic. “Er is heel veel kunst en 
cultuur, heel mooi, heel veel traditie 
en mooie plekken. Iedereen denkt 
dat het alleen een woestijn is maar 
er is heel veel mooie natuur.” Hij 
is er nooit geweest. “In Afrika ben 
ik alleen in Gambia en Marokko 
geweest.” Door Tesfit, Lama en 
Noura

‘Ik zou graag een keer 
naar Syrië willen gaan’

We kloppen aan bij 
Vluchtelingenwerk. Ebe weet waar 
Syrië ligt, dat er oorlog is, dat er veel 
partijen bij betrokken zijn en dat 
daarom veel mensen naar Europa 
vluchten. “Syrië heeft een rijke 
historie en veel oude gebouwen. 
Ik zou graag een keer naar Syrië 
willen later.” Hij heeft veel contact 
met Syriërs door zijn werk. “Vaak 
wel over problemen, maar ik vind 
dat veel Syriërs goed begrijpen hoe 
zaken hier werken. Ze snappen hoe 
een bankrekening werkt of belasting 
omdat ze dat uit Syrië kennen.” ‘Het 
zijn slimme mensen?’ vragen wij. 
“Ja het zijn slimme mensen.” Jette 
weet dat veel mensen weggaan uit 
Eritrea omdat de overheid heel veel 

bepaald. “Eritreërs zijn hele aardige 
mensen. Eritrea is heel anders en 
daarom is het voor hen lastig om 
Nederland te begrijpen. Ze krijgen 
hier bijvoorbeeld heel veel post en 
in Eritrea hebben ze dat niet.”Door 
Tesfit, Noura en Lama 

Ze ontvangen je altijd 
met een glimlach
Tot slot interviewen we Mohamad. 
“Ik weet niet heel veel over Eritrea, 
maar in de jaren tachtig had ik een 
vriend die kwam in een clubhuis 
en hij was asielzoeker toen in die 
tijd en die vertelde wel eens over 
Eritrea. Maar ik weet een beetje 
meer over de buren, Somalië. Hier 
in Rotterdam Zuid, kom ik wel eens 
in de Somalische moskee en daar 
komen ook mensen uit Eritrea. 
Bij mijn vorige werk bij Radar 
en Dock kwamen ook mensen 
uit Eritrea bijvoorbeeld voor de 
computercursus. Het zijn aardige 
mensen, ze ontvangen jou altijd 
met een glimlach.”
Van Syrië weet hij dat het een groot 
land is met aardige mensen. “Ik 
heb een kennis, we werkten samen 
in de handel met Syrië, hij woont 
in Aleppo. Het land heeft veel 
historie. Goed opgeleide mensen. Ik 
ben er nooit geweest, maar ik ben 
geboren in Marokko en ik weet heel 
veel over Arabische landen.” Door 
Noura en Lama

Mensen in Syrië zijn 
echt gastvrij!

Syrië is een land in het Midden-
Oosten. Het bestaat uit 185,180 
km2 en de bevolking telt bijna 23 
miljoen mensen. De hoofdstad 
van Syrië is Damascus. Het is 
een oud land en Damascus is de 
oudste hoofdstad van de wereld en 

Aleppo is de oudste gewone stad 
in de wereld. De geschiedenis van 
Syrië is heel belangrijk. Er wonen 
verschillende culturen, bijvoorbeeld 
de Arabische, Koerdische, moslim-, 
christelijke en andere culturen. 
Syrië heeft echt vier seizoenen met 
een warme zomer zonder regen en 
een koude winter. Mensen in Syrië 
zijn heel gastvrij. Als je te gast 
bent bij een Syrische familie zullen 
ze nooit vragen hoeveel dagen jij 
blijft en jij mag niks betalen. Door 
Behmend en Maher

Als mijn land vrij is, dan 
is het een mooie plek

Eritrea is een klein land. Dit land 
heeft geen democratie en geen 
vrijheid door de overheid. Veel 
mensen vinden het niet goed om 
in dit land te leven. Daarom gaat 
iedereen weg naar verschillende 
landen. Maar als mijn land vrij 
zou zijn is het een mooie plek met 
goed weer en heel veel natuur 
en cultuur. Eritrea heeft negen 
verschillende talen. De helft van 
de mensen is christelijk en de 
andere helft moslim maar dat gaat 
heel goed samen. Lekker eten van 
Eritrea is enyjera (een soort hartige 
pannenkoek lekker met sausjes, 
vlees en groente, red.) en het 
drankje sewa is ook heel lekker. Het 
lijkt op bier bedoel ik, enzovoort... 
Door Dawit 

Het weer in Nederland 
is een beetje slecht
Nederland is een heel mooi gebied 
en dat is het ook. Vooral als de 
bloemen bloeien. Er zijn oude 
steden zoals Amsterdam en nieuwe 
steden zoals Rotterdam. Eigenlijk 
is het weer in Nederland een beetje 
slecht. Op een maand na want de 

zomer wordt als goed beschouwd. 
In Syrië is het weer behoorlijk 
anders. Het weer in Syrië heeft 

vier hoofdstukken en elk hoofdstuk 
is bijvoorbeeld anders. De winter 
duurt drie of vier maanden. De 
lente is drie maanden. De zomer is 
ook vier maanden en er is een milde 
herfst. Syrië is ook beroemd om de 
bloem van jasmijn. Door Khaled 

Ik kende Robben 
en Van Persie 
Ik kende Nederland door het 
voetbal. In 2010 zag ik Robben en 
Van Persie in actie. Ook wist ik al 
dat de hoofdstad Amsterdam is. 
Voordat ik in Nederland kwam wist 
ik dat het een vrij land is en dat 
de koning Willem Alexander heet. 
Ik vind Nederland niet een heel 
groot land waar wel veel mensen 
wonen. Je kan er heel goed met het 
openbaar vervoer reizen. Ik vind het 
grappig dat er een koning is. Dat 
heb je in Eritrea niet. Door Awet

We willen graag werken 
en iets bijdragen
Het eerste jaar dat ik in Nederland 
heb gewoond, vond ik het heel 
anders en moeilijk. Ik vind het 
zo anders dan mijn land: de 
regering, de mensen, het weer 
en discriminatie. Ik vind dat de 
Nederlanders heel erg sociaal zijn, 
ze helpen ons en anderen graag. In 
Nederland is de regering anders, 
hier in Nederland krijgt iedereen 
een eerlijke en gelijke kans. In mijn 
land, Syrië, krijgt niet iedereen 
zo’n kans. Vaak is het dat mensen 
die familieleden hebben die in 
de regering of overheid werken 
een betere kans krijgen om hun 
doelen en dromen te bereiken in 

het leven. Mensen die voor de 
regering werken hebben vaak een 
hogere positie in de samenleving, 
vaak zeggen ze tegen mensen die 
geen positie in de regering hebben: 
“Weet je tegen wie jij praat?” 
Hier in Nederland heb ik dat niet 
meegemaakt. Hoe mensen hier met 
elkaar omgaan is wel heel anders. 
In Syrië hebben mensen en families 
meer contact met elkaar. In Syrië 
is het makkelijker om met mensen 
op straat te praten, hier is het 
niet zo makkelijk om contact met 
mensen te houden. In Nederland 
is het normaal dat oudere mensen 
in een zorghuis wonen, in Syrië 
zal dat echter nooit gebeuren. Als 
je niet getrouwd bent blijf je altijd 
met jouw familie wonen, ook als je 
een weduwe bent of niet zo goed 
voor jezelf meer kan zorgen. Dat 
is wat ik wel een beetje jammer 
vind van Nederland. Wat ook 
heel anders hier in Nederland is, 
is werk vinden. Een baan zoeken 
en vinden is en blijft moeilijk voor 
iedereen hier in Nederland, vooral 
voor vluchtelingen, omdat we de 
taal nog niet zo goed beheersen. 
Vroeger in Syrië zou ik in een 
kortere periode een baan vinden, 
hier duurt het wat langer. Dit 
is heel vervelend voor ons, wij 
willen graag werken en aan de 
samenleving bijdragen. Maar de 
kans om dit te doen blijft klein, 
maar als we een kans konden 
krijgen dan zou het wel anders 
zijn dan nu. Wat vluchtelingen 
ook soms moeilijk vinden is dat ze 
hier in Nederland andere tradities 
hebben dan in Syrië. Het kost een 
beetje tijd en moeite om aan al 
deze nieuwe tradities te wennen. 
Ik denk dat het wel tijd gaat kosten 
om goed met Nederlandse mensen 
om te kunnen gaan. Wij zijn wel 
dankbaar voor wat Nederland 
voor ons heeft gedaan, daarom 
willen we graag een baan vinden 
zodat we ook kunnen verdienen 
en teruggeven aan de samenleving 
hier in Nederland. Door Ahmad

Voordat wij naar Nederland kwamen, wisten wij nog bijna niets van dit land. Daarom vroegen wij ons af: Wat weten 
Nederlanders eigenlijk van Eritrea en Syrië? Die vraag stelden we mensen die vandaag in LCC ‘t Klooster aanwezig waren. 
Zo konden we opnieuw met interviewen en fotograferen oefenen en leerden we wat mensen uit de wijk kennen. Al snel bleek 
dat de meesten heel weinig van onze landen afweten. Er ontstonden een aantal leuke gesprekken. Ook dachten we na over 
wat wij van Nederland vinden. Wat valt ons op, wat vinden we leuk en wat toch wel een beetje raar? Dit is ons verslag!

Wat iedereen moet weten 

over Syrië en Eritrea

Lama en MohamadTesfit en JetteBen Coffie en Noura
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We zijn hem al vaak tegengekomen. Bijvoorbeeld tijdens het kerstfeest van SamenDoorSamen in Islemunda 
toen hij presentator was van deze gezellige avond. Maar ook tijdens de avondjes zingen met het koor van 
SamenDoorSamen. We werden nieuwsgierig naar het verhaal van Peter van Heemst, een echte Rotterdammer 
met een mooie carrière in de politiek. Misschien kan hij ons vertellen hoe wij aan onze toekomst kunnen 
bouwen in deze stad en hoe wij echte Rotterdammers kunnen worden?

Hoe vind je het om met SamenDoorSamen te werken?
Het is echt ‘samen door samen’, dus mensen bij elkaar 
brengen om mooie dingen te doen. Daar wil ik graag een 
bijdrage aan leveren. Ik leerde SamenDoorSamen kennen 
omdat ik op zoek was naar een koor. Maar dat valt nog niet 
mee in Rotterdam. Heel veel koren zijn heel professioneel. 
Dan moet je deftige kleren aan, aan grote voorstellingen 
meedoen en noten kunnen lezen. Ik wilde gewoon zingen 
voor mijn plezier, zoals je dat onder de douche doet. Een keer 
tijdens een etentje vertelde ik dat ik een koor zocht en toen 
zei iemand: Wij hebben een koor van SamenDoorSamen. 
Het is een fijn, gemengd gezelschap van Nederlanders 
en vluchtelingen. We zingen om de taal te leren, dus veel 
woordjes opzoeken. Maar zingen is ook goed voor je geest, 
hart en ziel. Het is heerlijk. Wat is mooier dan zingen!?

Hoe kunnen wij aan werk komen?
Zelf ging ik vier jaar geleden ook weer op zoek naar nieuw 
werk. Toen dacht ik eerst: waar ben ik goed in? Ik hou van 
iets uitleggen en kan andere leren hoe ze een debat voeren, 
een verhaal vertellen of een mening onder woorden brengen. 
Ik ben begonnen als vrijwilliger in de hoop dat van het een 
het ander wel zou komen. En dat bleek goed uit te pakken. 
Ik werd gevraagd om gastdocent te worden op Hogeschool 
InHolland. Ik gaf dan drie uur les maar was wel eerst drie 
dagen aan het voorbereiden. Van de studenten kreeg ik veel 
leuke reacties: ‘het was echt boeiend’, ‘super goed!’ of ‘heel 
veel geleerd’, schreven zij toen ik hen vroeg om mijn les te 
beoordelen. Het leverde een cadeaubon van dertig euro 
op. Omgerekend had ik ongeveer 80 cent per uur verdiend. 
Maar er volgden nog meer gastlessen en uiteindelijk kreeg 
ik een betaalde opdrachten bij de Hogeschool. Dus begin 
met iets dat bij je past, doe ervaring op, blijf leren. En taal is 
belangrijk. Als je makkelijk praat en je goed uit kan drukken, 
dan helpt dat enorm. Het opent de harten van mensen als je 
Nederlands kan spreken.

Maken wij kans op een goede toekomst in Rotterdam?
Rotterdam is altijd een stad geweest waar mensen uit alle 
delen van de wereld zijn opgenomen. Elke twintig, dertig jaar 
komt er wel weer een nieuwe groep, een stroom van buiten 
die hier een nieuw bestaan wil opbouwen. Dat hoort bij 
Rotterdam, het is een internationale stad. Als je hard werkt 
dan vind je er een plek. Nu het economisch ook weer beter 
gaat, zijn er zeker kansen om in Rotterdam aan een toekomst 
te werken. Je moet niet in een hoekje gaan zitten afwachten, 
maar echt meedoen. Dan is het een fijne stad.

Wat vind je van de stad van nu?
Daar ben ik heel trots op. Neem nou die schaatsbaan 
in Kralingen. Rotterdammers zeggen: ‘we willen een 
schaatsbaan’ en dan wordt die droom waargemaakt. Ik brak 
er mijn pols, maar dan kan ik direct bij de huisarts en bij de 
eerste hulppost terecht. De tram rijdt op tijd, zet je voor het 
ziekenhuis af, er wordt een foto gemaakt en een half uur later 
zit je arm in het gips. Dat is toch eigenlijk mooi: alles is goed 
geregeld. En van alle plekken die ik ken, is Rotterdam de 
fijnste plek. Natuurlijk zijn er ook problemen. Er is armoede, 
kinderen die met een rammelende maag naar school gaan, 
mensen die de huur niet kunnen betalen. Er zijn buurten 
die vies zijn en waar de straat wel een opknapbeurt kan 
gebruiken. Maar er gaat ook heel veel goed.

Beter dan Amsterdam?
Kijk zo’n vraag is nou echt inburgeren (lacht)! Rotterdammers 
zijn recht voor zijn raap. Daar moet je misschien aan wennen. 
Ze zeggen precies wat ze denken. Zo blijft er weinig broeien 
of verborgen. Het is rauw, maar eerlijk. Er is veel liefde in de 
stad. Dat merk ik nu met een gebroken pols. Als ik zelf de 
rits van mijn jas niet dicht kan maken, is er altijd wel iemand 
die even wil helpen. Gisteren liep mijn horloge een kwartier 
achter en hielpen meisjes om de wijzer vooruit te draaien. En 
in de supermarkt vertelde ik dat ik met één hand geen ui meer 
kan snijden. Gingen ze de uien mee naar achter nemen om ze 
daar alvast voor mij te snijden! Lang leve Rotterdam! Hoera!

Raad je politici aan in hun vrije tijd te gaan zingen in 
een koor?
In de Tweede Kamer had ik een fractievoorzitter, die zong. 
Toen vond ik dat een beetje kinderachtig, terwijl hij stelde: 
zingen, daar wordt iedereen gelukkig van. Ik begon te 
beseffen hoe belangrijk je stem is. Ook in debat. Ze zeggen 
wel eens, de pen is een belangrijk wapen, maar een stem is 
ook heel machtig. Je kunt zachtjes spreken, schreeuwen, heel 
snel of heel langzaam praten om de aandacht vast te houden. 
Het is belangrijk om je stem goed te gebruiken en daar helpt 
zingen bij.

Wat zijn de eigenschappen van een goede politicus?
Je moet begrijpelijk Nederlands kunnen praten, dus woorden 
gebruiken die jij en ik begrijpen. Ook vind ik het belangrijk dat 
je echt iets wil, een droom verwezenlijken, iets veranderen 
of Rotterdam mooier maken. Vervolgens moet je ook dingen 
kunnen realiseren, resultaten behalen. En tot slot moet je 
als politicus eigenwijs blijven. Je niet laten inpakken door de 
burgemeester of een wethouder, maar je eigen plan trekken.

Wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe 
Rotterdam?
Rotterdam is heel lang de stad geweest die bezig was om 
de schade en de pijn van het bombardement van 1940 
achter zich te laten. Ik ben zelf in 1952 geboren en ik ben 
opgegroeid in een stad waar altijd werd gebouwd om de 
grote lege plekken weg te werken. Vroeger was er vlakbij 
het Centraal Station bijvoorbeeld een hertenkamp, bij het 
Hofplein lag een groot helikopterveld, gewoon, middenin 
het centrum. Pas vanaf 2015 heb ik het idee dat die tijd van 
wederopbouw voorbij is. Dat Rotterdam er echt bovenop is. 
Het nieuwe Centraal Station symboliseert dat het beste. Het 
is een nieuwe stad geworden. Rotterdam staat weer sterk op 
eigen benen.

Kunnen wij Rotterdammers worden?
Als je in Rotterdam woont en leeft en met Rotterdammers 
omgaat word je vroeg of laat ook Rotterdammer. Je moet 
jezelf wel open opstellen, nieuwsgierig zijn naar de stad. In 
Rotterdam kun je altijd makkelijk een praatje maken als je 
wilt. Als je laat zien dat je van de stad houdt en erbij wilt 
horen dan word je vanzelf op een ochtend wakker en denk 
je: ‘Hé, ik ben Rotterdammer geworden!’ En dat is de mooiste 
dag van je leven.

Door Noura, Dawit, Awet, Eyovel, Amir, Khaled, Behmend en 
Maher

Interview met 
Peter van Heemst

Op een ochtend word je wakker en 
denk je: Hé, ik ben Rotterdammer!’

Peter van Heemst was van 1991 tot 2006 lid van de 
Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. 
Van 2006 tot 2010 was hij fractievoorzitter van zijn 
partij in de Rotterdamse gemeenteraad. Nu geeft 
hij debattraining en schrijft hij columns over de 
Rotterdamse politiek voor Vers Beton.
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Het beste ontbijt, de eerste 
bloemen en een triestig feest?
Een foto is zo gemaakt, maar als je een goede foto wil maken moet je op best veel dingen letten. Dat hebben wij geleerd 
tijdens de les waarin we met fotografie aan de slag gingen. Is er wel goed licht? Komt alles goed in beeld? Heb je een mooie 
voor en achtergrond? Zoom je in of juist uit? Wat is het doel van de foto? Heb je de focus op de juiste plek? Is het beeld 
scherp? En daarna pas: klik! We maakten foto’s van wat we mooi, bijzonder, opvallend of juist raar vinden in de buurt. 
Dit zijn onze foto’s!

Mijn foto gaat over Feyenoord, want het is de grootste club van Rotterdam. Ik heb 
een foto gemaakt van het stadion omdat ik dit heel mooi vind. In mijn land Eritrea 
was ik nog nooit in een stadion geweest. Deze foto is van de wedstrijd Feyenoord 
– ADO Den Haag. Door Awet

Ik vind hier in Nederland de seizoenen heel bijzonder. Daarom maak ik een foto 
van de lente omdat dit een heel mooi seizoen is. Het wordt lekker weer en de 
planten en bloemen beginnen te groeien. Je kan hun geuren ruiken en je ziet hoe 
de knoppen langzaam veranderen in bloemen en bladeren. Planten en bomen zijn 
heel belangrijk voor de gezondheid van de mens. Mensen kunnen niet leven zonder 
bomen, planten en water. Door Dawit

Ik maak een foto van de molens in Schiedam. De molens van Schiedam werden 
niet door mijn voorouders gebouwd. Maar ik heb nu een band met die molens. Ik 
vind ze ook mijn molens en ik ben trots op ze. Ze zijn veel waard en brengen elk 
jaar veel toeristen naar onze stad. Schiedam werd beroemd door die molens. Onze 
molens zijn ook broers en zussen van de molens van Rotterdam. Door Mustafa

Drie keer per week ga ik hardlopen in een park. Hier maak ik mijn foto. Ik doe mijn 
rondje en geniet van het uitzicht in het park. Ik wacht op een dag met goed weer 
en maak dan mijn foto. Het is het mooiste park van Rotterdam, het park bij Blijdorp, 
het Vroesenpark. Ik gebruik mijn mobieltje en kijk goed of ik alles goed in beeld 
heb, hoe het licht is, de kleur en de focus.  Door Eyovel

Ik geniet van het uitzicht

Een mooi stadion

De seizoenen zijn bijzonder!

Het zijn ook mijn molens
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Op mijn foto zie ik een heel mooie compilatie van kleuren. Het lijken bladeren van 
alle seizoenen. De kleuren laten alle verschillende tijden van het jaar in een beeld 
zien. Het is een soort van kunst.  Door Noura

Deze foto heb ik gemaakt. Ik vind rozen heel mooi. Het was een geschenk van een 
vriend. Daarom wilde ik niet dat de rozen stierven. Ik nam een foto om ervoor te 
zorgen dat deze rozen niet sterven. Zo kan ik altijd naar ze kijken.  Door MaherMijn foto is van Syrische koffie en ik zal het proberen te beschrijven. De smaak 

is bijzonder en in de morgen kan ik niet opstaan zonder deze koffie en Fairouz. 
Fairouz is een bekende zangeres uit het Midden-Oosten. Met een kopje koffie en 
haar stem kan ik het beste een dag beginnen. Onze koffie is heel sterk. Sommige 
Nederlanders vinden dat niet lekker. Door Amir

Het beste ontbijt...

Ik heb een foto gemaakt van de eerste bloemen van dit jaar. Alles is dood omdat 
het winter is en de bloemen brengen nieuw leven. Ik houd van bloemen. Ik kom uit 
een oorlogsland en alles is kapot maar die bloemen betekenen een nieuw begin. Ik 
heb bij het maken van de foto gelet op het licht en de kleur.  Door Lama

De eerste bloemen, een nieuw begin Een jaar in bladeren

Rozen van een vriend

Waarom geef je vandaag een feest?
Aan de ene kant is het feest vandaag, maar aan 
de andere krant is het ook een beetje triestig want 
vandaag neem ik afscheid. Ik stop bij Stichting 
Hoedje van Papier omdat ik een andere baan heb. Ik 
heb heel lang bij Stichting Hoedje van Papier en Buro 
Mano gewerkt. In totaal bijna negen jaar bij Mano en 
acht jaar bij Hoedje van Papier. Per 1 februari heb ik 
een nieuwe baan.

Wat kun je over jouw nieuwe werk vertellen?
Ik ga werken bij Stichting Zebra Welzijn. Dat is een 
organisatie in Den Haag die sociaal werk in de wijk 
verricht. Ik ga daar aan de slag als opbouwwerker.

Jij organiseerde het SDS-koor en jij kwam altijd 
zingen. Adviseer je andere mensen om te zingen?
Ja ik vond het echt te gek om met het koor samen te 
zingen. Het is een van de leukste dingen die ik tijdens 
mijn werk heb gedaan. Ik vond het altijd super tof, 
samen met elkaar zingen. Als ik de kans krijg dan ga 
ik ook in Den Haag een koor beginnen. Nu werk ik 
echt in een wijk, dus als daar ook enthousiasme is...

Bedankt Maurice en ik hoop dat je het beste weet te 
bereiken tijdens jouw werk in de toekomst! 
Door Behmend

Ik maak mijn foto tijdens het afscheidsfeest van Maurice. Wij zongen samen in het 
SamenDoorSamen koor. Ik ga hem een paar vragen stellen:

Het is feest en toch triestig: 
Maurice neemt afscheid
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Doelpunt, vuurwerk en 
dansen!
Ik was verbaasd! Feyenoord heeft binnen drie minuten een 
doelpunt gemaakt. Het doelpunt is van Larsson. Alle mensen 
steken vuurwerk af en dansen. Het zijn heel veel mensen. 
Het is een leuk avondje. Het was de eerste keer dat ik naar 
Feyenoord ging, naar het stadion van de club. Ik ben blij dat 
ik daar ben geweest, het was heerlijk. Ik ging samen met 
mijn vrienden. Feyenoord speelde tegen PSV. Het zijn sterke 
teams en de wedstrijd was goed. Feyenoord heeft met 2-0 
gewonnen. Door Dawit

Vroeger ging ik voor de 
limonade en de 
koekjes
Ik ben bij de wedstrijd van Feyenoord. Ik zie heel veel mensen 
overal. Het is een hele mooie avond. Feyenoord speelt tegen 
PSV en ik ben erg blij om de wedstrijd te kunnen kijken. Toen 
Feyenoord scoorde was er muziek en iedereen was heel blij. 
Ik heb Van Persie gezien. Het was heel gezellig, ik vond het 
heel leuk. Door Hagos

Toen ik nog in Syrië woonde, hield ik niet van voetbal. Als 
ik met mijn vader naar het stadion ging, dan ging ik voor de 
limonade en de koekjes. Maar toen ik voor het eerst naar 
Feyenoord ging vond ik dat heel leuk. Zo veel enthousiaste 
supporters. Nu ben ik altijd geïnteresseerd in een wedstrijd 
van Feyenoord. De wedstrijd tegen PSV was heel mooi. Ik 
had het wel heel koud, maar dat maakt niet uit want wij 
hebben gewonnen. Voor de wedstrijd zei ik dat het 3-0 zou 
worden, maar het werd 2-0, maar dat maakt niet uit. Ik hoop 
dat Feyenoord nog veel meer wedstrijden gaat winnen! 
Door Ahmad

Een droom komt uit, 
daar is Van Persie!
Ik ging naar het stadion van Feyenoord om te kijken naar 
de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag. Feyenoord 

heeft een goed en mooi stadion. In het stadion kunnen 
meer dan 45.000 mensen. De fans van Feyenoord zingen 
harder, want Feyenoord speelt thuis. Feyenoord wint met 
3-1 met doelpunten van Berghuis, Vilhena en Toornstra. De 
nummer 10 van ADO maakt ook een doelpunt, ik ben zijn 
naam vergeten. Maar mijn droom komt pas echt uit in de 
83ste minuut. De speler Robin van Persie komt in het veld. 
Dit is echt een droom voor mij want ik hou van de speler Van 
Persie. Ik ben heel blij. Door Eyovel

Gisteren was ik bij Feyenoord. Ik heb een goede wedstrijd 
gezien. Het was een belangrijke wedstrijd en Feyenoord 
scoorde het eerste doelpunt al in drie minuten en het tweede 
doelpunt in de 35ste minuut. Gisteren was het een geweldige 
wedstrijd en een gezellige avond. We hebben ook veel 
vuurwerk gezien. Eigenlijk heeft Feyenoord drie doelpunten 
gemaakt, maar het derde doelpunt was net buitenspel. 
Door Awet

Iedereen had 
vlaggen en ze droegen 
mooie sjaals
Het is woensdag 31 januari 2018. Vandaag is de wedstrijd 
van het jaar voor Feyenoord. Ze spelen tegen PSV voor de 
beker in Stadion Feijenoord. Het spel is sterk en het regent 
hard, maar toch zijn heel veel mensen gekomen om de 
wedstrijd te kijken. Het is heel interessant om de wedstrijd 
in het stadion te zien. Feyenoord heeft de wedstrijd met 2-0 
gewonnen. Door Behmend

Hoi Noura! Hoe gaat het? Ik moet je wat vertellen. Woensdag 
ben ik naar de wedstrijd van Feyenoord geweest. Het 
was de eerste keer in mijn leven in het stadion. Toen ik 
binnenkwam waren alle stoelen al bijna vol. Het grootste 
deel van het publiek was voor Feyenoord. Iedereen had 
vlaggen en ze droegen mooie sjaals en sommige mensen 
dragen truien en shirts met het logo van de club. Het publiek 
van de tegenstander kwam ook in hun clubkleuren. Maar 
ze waren met veel minder. Ze zaten op speciale plaatsen en 
de politie stond om hun heen. Ik vond alles leuk om te zien. 
Feyenoordfans feestten en proostten na de doelpunten van 
hun team. We hebben ervan genoten! 
Door Noura en Lama

Een sfeerverslag van een 
voetbalwedstrijd in De Kuip
Net als heel veel andere Rotterdammers wilden wij graag eens naar een voetbalwedstrijd. Dankzij 
de vrijkaarten van Stichting Bevordering van Volkskracht kon iedereen van de redactie naar een 
wedstrijd. We waren bij het competitieduel tegen ADO Den Haag en bij de kraker tegen PSV voor de 
beker. We letten extra goed op de sfeer zodat we na afloop dit verslag konden schrijven.
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We denken na en worden 
beroemd kunstenaar, 
schrijver of automonteur?
Ieder van ons is druk bezig met het opbouwen van een 
nieuwe toekomst in Rotterdam. We interviewden elkaar over 
wat onze plannen zijn en wat we het liefste in de toekomst 
hier in Nederland willen bereiken.

Een beroemd kunstenaar
Als Maher Hasan kan kiezen dan wordt hij in de toekomst 
een beroemd kunstenaar in Nederland. Toen hij nog in Syrië 
woonde maakte hij al schilderijen en beelden. Hij maakte ook 
tekeningen. Dat doet hij nu nog steeds. En hij heeft in Syrië 
gewerkt als kunstenaar. Dat doet hij nu nog steeds. Ook wil 
hij mensen helpen om te leren schilderen. Bijvoorbeeld als 
vrijwilligerswerk. Hij wil een goede baan vinden, iets met 
kunst en heel beroemd worden. En op 6 mei heeft hij een 
expositie in de buurt. Meer informatie staat op Facebook: 
Kunstenaar Maher Hasan. Door Mustafa

Schrijven over nuttige dingen
Mustafa Kalo heeft maar één droom. Hij wil gelukkig worden 
met schrijven. Hij komt uit Syrië, uit Kobani. Daar heeft hij 
een diploma werktuigbouwkunde gehaald. Ook houdt hij 
van hardlopen. Hij was heel goed, maar raakte geblesseerd. 
In Nederland heeft hij ontdekt dat hij goed kan schrijven en 
dichten. Hij stond zelfs al een keer in de krant als schrijver. 
Met schrijven wil hij gelukkig worden. “Door te schrijven over 
nuttige dingen”, legt Mustafa uit. Al schrijvend wil hij mensen 
bijvoorbeeld laten zien hoe ze elkaar kunnen accepteren.” 
Door Maher

Een goede baan als automonteur
Hagos werkte in Eritrea in de tuin, als tuinman. Maar nu hij 
in Nederland is wil hij graag automonteur worden en als 
automonteur een goede baan vinden. Eerst wil hij nog beter 

Nederlands leren. Hij woont nu drie jaar in Nederland en 
vindt het heel leuk. Hij hoopt op een goed leven. Door Dawit

Stagelopen als timmerman
Als het aan Dawit ligt, dan wordt hij timmerman in 
Nederland. Dat is zijn plan. Het lijkt hem een prachtig leven. 
Om het te bereiken heeft hij al negen maanden stage gelopen 
om timmerman te kunnen worden. Door Hagos

We fantaseren... Op een dag is 
het plotseling 2023! Hoe zou 
dat zijn?
Stel je eens voor dat je wakker wordt en dat het 2023 is. Hoe 
zou jij dan willen dat jouw dag zou zijn? Een leuke vraag die 
voor iedereen nuttig kan zijn om eens aan jezelf te stellen. 

Voetballer na hard trainen
Het is vandaag 25 januari 2023. Ik ga op mijn fiets naar het 
stadion. Ik ga geen voetbal kijken, maar ik speel zelf. Ik speel 
nu bij Den Haag. Het was niet makkelijk om dit te bereiken. 
Maar ik heb elke dag heel hard getraind. Door Khaled Hoesein

Ik sta straks op het podium...
Het is 2023 en het regent vandaag veel. Bijna koud werd ik 
wakker. Het was een hele mooie situatie om lekker in bed 
te blijven. Maar ik heb veel dingen om te doen vandaag. 
Ontbijten, douchen en met mijn vrienden repeteren. Ik ben 
heel druk, maar ik moet rustig zijn. Mijn droom komt vandaag 
uit. Ik sta straks op het podium en meer dan duizend mensen 
kijken en luisteren. Dan begint de muziek en moet ik zingen. 
Door Behmend

Een nieuw meisje kwam naar mijn opvang
Vandaag is het 23 januari 2023. Ik ben net wakker, ik heb 
gedoucht en ik heb ontbeten met mijn dochters Lilian en 
Miral. Lilian zit al in groep 8 en Miral zit nu in groep 6. Daarna 

ben ik naar de kinderopvang gegaan die ik vijf jaar geleden 
ben begonnen en nu bestuur. Toen ik bij de kinderopvang 
was, kwamen de ouders. We hebben kennis gemaakt toen 
zijn hun kinderen kwamen brengen en het docententeam 
zei ‘Welkom!’ tegen de kinderen. Daarna heb ik mijn koffie 
gedronken en ben ik met mijn werk begonnen. Een nieuw 
meisje kwam naar de opvang. Ik ben verantwoordelijk voor 
haar en vandaag is haar verjaardag, ze wordt 5 jaar en ze 
gaat beginnen in groep 1. Door Lama

Alle landen stoppen met oorlog voeren!
Vandaag werd ik wakker en het was 25 januari 2023. Ik ga 
vandaag naar het nieuwe stadion van Feyenoord kijken. Het 
stadion is heel groot. Op het nieuws zie ik dat alle landen van 
de wereld stoppen met oorlog voeren. Het is een mooie dag 
want vanaf vandaag ben ik klaar met opleiding als elektricien. 
En ik speel voetbal bij een grote club in Nederland. Door 
Tesfit

Rotterdam is echt mooi
Het is mooi weer vandaag, het is het jaar 2023. Eerst drink 
ik koffie en ik kijk tv. De oorlog is voorbij, heb ik gehoord. 
Daarna is het tijd om naar mijn werk te gaan. Ik heb 
een goede baan, dezelfde baan als in Syrië. Mijn baan is 
sportlerares. Ik vind mijn baan echt mooi. Ik vind dat goed 
voor mijn kinderen. Ik ben een nieuw leven begonnen in een 
nieuw land. Rotterdam is echt mooi. Daarna ging ik terug 
naar huis en we waren echt blij. Door Noura

Ik ga weer wielrennen, maar nu in Nederland
Ik hoop dat ik klaar ben met school en goed Nederlands 
kan praten en schrijven. In Eritrea heb ik een cursus zonne-
energie en elektricien voor zes maanden gevolgd en 
afgerond. In Nederland heb ik in 2023 nog veel meer geleerd 
over zonne-energie en elektriciteit. Nu hoop ik snel een baan 
te hebben als elektricien. In Eritrea heb ik 15 jaar lang als 
professionele wielrenner gewerkt. Mijn hobby (wielrennen) 
doe ik nu bij Cycling Connects! Door Eyovel

Zo ziet onze 
toekomst eruit...

We interviewden Babah 
Tarawally over het onderwerp 
Toekomst. Hij vluchtte jaren 
geleden uit Sierra Leone en 
groeide uit tot een bekend 
schrijver in Nederland. Op 
dit moment geeft hij ons 
toekomsttraining. We zijn heel 
benieuwd wat zijn tips zijn om te 
werken aan een goede toekomst!

“Je moet jouw 
toekomst zelf 
maken, anders 
valt het je 
aan als een 
overstroming”
Kun je kort vertellen waar je nu 
mee bezig bent?
Ik schrijf voor kranten en 
magazines. Bijvoorbeeld One 
World en Zam Magazine. Naast 
schrijven geef ik training aan 
migranten om hun weg te vinden 
in Nederland, maar schrijven blijft 
altijd mijn hobby.

Hoe word je schrijver?
Toen ik klein was, een jaar of 
10/11, schreef ik brieven voor 
alle mensen in het dorp waar ik 
woonde. Als zij een brief wilde 
sturen naar hun kinderen of 
familieleden, dan schreef ik die 
brief voor hen. Ik werd ervoor 
betaald, ze gaven mij een soort 
zakgeld. Zo ben ik begonnen met 
schrijven en heb ik goed geoefend. 
Toen ik in Nederland kwam, 

gebruikte ik schrijven als een soort 
therapie tegen eenzaamheid in 
het asielzoekerscentrum. Schrijven 
helpt mij om de tijd te doden.

Jij helpt onafhankelijke media 
in ontwikkelingslanden?
Ik hou van persvrijheid en van 
vrijheid van meningsuiting. In 
mijn land mag je van de overheid 
niet zeggen wat je denkt. Daarom 
wil ik onafhankelijke media in 
ontwikkelingslanden steunen.

Kunt u vertellen over de 
toekomsttraining die u ons 
gaat geven?
De toekomst in Nederland moet 
je zelf maken.  Als je dat niet doet 
gaat de toekomst jou als een soort 
overstroming aanvallen. Dat moet 
je niet accepteren. Daarom vind ik 
het belangrijk om deze training te 
geven.

Heb je een advies voor ons 
voor de toekomst?

Je hebt een rol om na te denken, 
om te weten wat jij wil. Wat kan 
je en hoe kun je het bereiken? Met 
‘hoe’ moet je niet wachten, maar 
zelf assertief zijn en zelf stappen 
ondernemen om jouw toekomst te 
maken.

Hartelijk dank, dat was het 
interview!
Graag gedaan, we gaan beginnen 
met de eerste les!
Door Amir, Awet en Eyovel

Babah Tarawally
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Loc weet uit eigen ervaring hoe moeilijk de 
eerste jaren in Nederland kunnen zijn. Zelf 
vluchtte hij 32 jaar geleden weg uit Vietnam. 
“Als je mensen enthousiast kan maken voor 
hun nieuwe leven, dan gaat het veel beter. Je 
moet wel geduldig en creatief met taal zijn 
om alles goed uit te kunnen leggen. En je 
moet geïnteresseerd zijn in andere culturen 
en open staan voor verschillen.”

Hij is iedere dinsdagmiddag bij Alaa (31) 
uit Syrië thuis te vinden. Dan gaan ze 
boodschappen doen op de markt, met 
elkaar praten om de taal te oefenen, de 
Nederlandse les doornemen en papieren 
en post afhandelen. Meestal zijn ze drie à 
vier uur per week samen. Alaa: “We maken 
huiswerk, praten gezellig samen of we kijken 
naar de Nederlandse tv of het nieuws en 
discussiëren hier dan over. Als het goed 
weer is gaan we wandelen of winkelen. Dat 
is altijd gezellig.”

Loc is onder de indruk van de gedrevenheid 
waarmee Alaa met de Nederlandse taal aan 

de slag gaat. “Hij is heel leergierig. De eerste 
stappen in Nederland zijn moeilijk en ik vind 
het echt knap dat mensen als Alaa het nooit 
opgeven. Hun doorzettingsvermogen is 
bewonderenswaardig.”

En Alaa bewondert het geduld van Loc. 
“Ik heb geleerd dat ik geduld moet hebben 
met papieren en werk vinden. Ik wil altijd 
dat alles snel gebeurt. Ik dacht: waar kan 
ik binnen een maand werken? Waar kan 
ik nu beginnen? Loc leert me dat ik geduld 
moet hebben, dat je alles langzaam op moet 
bouwen en niet opgeven.”

De band tussen Alaa en Loc is de afgelopen 
maanden veranderd. “Hij was eerst mijn 
taalcoach”, zegt Alaa. “Maar nu hoort hij bij 
onze familie.” Het zijn hele warme mensen, 
zegt Loc. “Echt een leuk gezin en leuke 
kinderen. Ik merk dat zij dingen oppakken, 
ze zijn gastvrij en open voor anderen. Als 
het klikt en goed gaat dan spreek je voor dat 
je het weet veel vaker af dan één keer per 
week.”

Plannen hebben ze nog genoeg samen. “We 
hebben nu de herfst en winter gehad. Dus 
nu gaan we straks wat meer naar buiten. 
Nederlandse steden bezoeken, Den Haag en 
de Tweede Kamer”, zegt Loc. “En misschien 
wel naar het strand?”, lacht Alaa. “En meer 
moeilijke Nederlandse woorden leren. En we 
gaan kijken bij het stemmen tellen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen.”

Nieuwe vriendschappen in de maak 
dankzij Maatjesproject
Als je net in Nederland bent, is het best ingewikkeld om wegwijs te worden en je leven weer op te bouwen. Gelukkig zijn er maatjes 
die ons hier heel erg mee helpen. Wekelijks spreken zij af met Syriërs en Eritreeërs die Rotterdam aan het ontdekken zijn. En ook 
voor Rotterdammers kan dit maatjesproject van SamenDoorSamen heel leerzaam zijn. Dat kwamen wij te weten door de maatjes 
Melanie, Segen, Loc en Alaa te interviewen over hun ervaringen.

SamenDoorSamen is een project van Hoedje van Papier en wordt mede mogelijk 
gemaakt door financiële bijdragen van:

Melanie (21) vindt het fijn dat ze iets kan 
betekenen voor iemand anders. “En het is 
ook gezellig samen”, zegt de studente Social 
Work. Ze loopt stage bij SamenDoorSamen 
en helpt zo Segen (22) uit Eritrea haar plek 
te vinden in Rotterdam. “Het is mooi om de 
vooruitgang te zien. Toen ik voor de eerst 
keer bij haar kwam was ze heel verlegen, 
haar Nederlands was niet zo goed. En nu 
kunnen we, soms met wat omwegen en 
plaatjes, al gesprekken voeren. We zijn nu 
echt vriendinnen geworden. We lachen veel 
met elkaar.”
 

Iedereen die hier in Nederland is verdient 
dezelfde kansen, vindt Melanie. “Of je hier nu 
geboren bent of als vluchteling opgenomen. 
Een taalachterstand mag dat niet teniet 
doen. Als Segen Nederlands leert en meer 
contacten opdoet, kan ze zich straks zelf 
redden, naar school en werk vinden.”

Sinds oktober 2017 spreken ze wekelijks 
af. “Meestal bij Segen thuis, dan drinken 
we thee of ze kookt iets. Vorige keer heeft 

ze koffie gemaakt op de Eritrese manier. 
Dat doen ze bij speciale gelegenheden, op 
de grond met een kruik. Tot nu toe was het 
vooral veel praten over waar zij vandaan 
komt of over Nederland. Of we kijken een 
film of serie en praten daarover. We doen 
opdrachten van de Nederlandse les zoals 
klokkijken. Volgende week gaan we naar de 
Euromast en we willen ook naar de Markthal 
zodat ze Rotterdam beter leert kennen. Ook 
wil ze heel graag sporten, dus dat zijn we 
ook aan het zoeken.

Melanie is onder de indruk van de 
persoonlijke geschiedenis van Segen. “Ze 
heeft me vertelt over de reis hiernaartoe. Dat 
heeft mijn ogen geopend. Je hoort het wel, 
op het nieuws bijvoorbeeld, maar om het 
dan van iemand te horen die het zelf heeft 
meegemaakt, dat is toch wel erg heftig.”

Negatieve berichten en verhalen over 
vluchtelingen maakten Melanie nieuwsgierig. 
“Ik wilde het zelf zien, horen en ervaren. 
Mensen zeggen soms: ‘die vluchtelingen 
krijgen zo maar alles, een woning, geld en 
wij krijgen helemaal niks’. Maar als je de 
verhalen en situatie van deze mensen kent, 
dan is dat niet iets om jaloers op te zijn.”

Sommige ideeën had ik zelf ook voordat ik met 
het maatjesproject begon, zegt Melanie. “Maar 
als je bepaalde vooroordelen hebt is het goed 
om jezelf er mee te confronteren en te kijken: 
klopt het wel wat ik denk? Veel mensen doen 
dat niet en nemen zo maar van alles aan. Ik ben 
wel blij dat ik nu weet hoe het zit.”

Door Behmend, Lama, Dawit, Hagos, Noura en Bart

Melanie & Segen Loc & Alaa


