
Hoe maken we een krant?
Onze redactie zat dit keer in Huis 
van de Wijk Post West in de 
Tidemanstraat. Daar volgden wij 
de workshop ‘Journalistiek en Krant 
maken’ van SamenDoorSamen, 
een project van Stichting Hoedje 
van Papier. We leerden hoe je 
een goed interview voorbereidt 
en houdt, waar je op moet letten 
om mooie foto’s te maken en hoe 
je een interessante reportage kan 
schrijven voor de krant.

Om te beginnen waren 
we nieuwsgierig naar wat 
Rotterdammers precies weten 
over onze landen. Kennen zij de 
rijke geschiedenis van Syrië van 
voor de oorlog. Weten zij wat er in 
Eritrea speelt? En wat kunnen ze 
vertellen over Iran? Er ontstonden 
snel interessante gesprekken 
waarin we de Rotterdammers beter 
leerden kennen. Ze waren heel 
nieuwsgierig naar het verhaal van 
ons land.

We lieten ons inspireren
We hielden een uitgebreid 
interview met Arash Kargar. We 
kennen hem van de training Soft 

Skills van SamenDoorSamen. 
Zijn verhaal is heel inspirerend. 
Hij vluchtte voor de oorlog 
in Afghanistan. Begon in 
Nederland als automonteur. En 
nu is hij interim-manager bij de 
Nederlandse Overheid en heeft 
hij een eigen bedrijf én een eigen 
restaurant. Hoe pakte hij dat aan?

Kleurrijk atelier
Verder gingen we op zoek naar 
interessante verhalen in Rotterdam 
West. Kennen jullie het verhaal van 
Amina? Toen zij net in Nederland 
was, liep zij maanden door de 
Rotterdamse straten. Op zoek 
naar iemand voor een praatje, wat 
contact. Ze kende niemand, kon 
geen Nederlands en wist de weg 
niet. Nu kent zij iedereen in het 
Oude Westen en ver daarbuiten. 
We gingen kijken in haar kleurrijke 
atelier en kennismaken met haar 
Krachtvrouwen.

Fantaseren over onze 
toekomst
Veel tijd zijn wij in onze nieuwe 
levens bezig met onze toekomst. 
Wat gaan wij nu doen? Waar willen 
we werken, wat studeren en welke 

droom willen we realiseren? We 
interviewden onze toekomsttrainer 
Mical Ghebreab, gingen op zoek 
naar toekomsttips en bezochten 
leerwerkplekken waar andere 
statushouders al aan hun toekomst 
timmeren. 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?

Een eigen familiehuis
We kregen de kans om Liesbeth 
Kerstens te interviewen. Zij is één 
van de oprichters van Stichting 
Hoedje van Papier. Op dit moment 
woont zij weer in Peru waar 
zij samen met haar man Pavel 
Casa Familiar Pachachaca heeft. 
Daar wonen zij samen met tien 
Peruaanse kinderen die zelf geen 
veilige plek hebben om te wonen. 
Hoe ziet hun leven er nu uit? En 
waarom startten zij dit familiehuis?

Nieuwsgierig geworden? 
Lees dan maar snel verder! 
Heel veel leesplezier namens 
de redactie van De Nieuwe 
Rotterdammert, editie West!

De Nieuwe Rotterdammert - Jaargang 2 - Editie 3  / Rotterdam West - December 2018

De derde editie!
Met trots presenteren wij de derde editie van De Nieuwe Rotterdammert! De krant waaraan wij acht weken lang heel hard en 
enthousiast hebben gewerkt. ‘Wij’ zijn statushouders uit Syrië, Eritrea en Iran. In Rotterdam zijn wij begonnen aan een nieuw leven. 
In deze krant laten we zien wat ons bezighoudt, hoe graag wij willen meedoen en leren en werken in deze 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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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!

Voor u ligt alweer de derde 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 11 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.

Woord vooraf van 
SamenDoorSamen & Stichting Hoedje van Papier

Dit is Zelal. Zij is 30 jaar en woont in Rotterdam. Ze is getrouwd 
en heeft twee dochtertjes. Zij komt uit Syrië en is nu een jaar en zes 
maanden in Nederland. Haar meisjes heten Yasmina en Maasa. Ze 
wil straks werken in ICT.

Dit is Robiel. Hij is 30 jaar oud en hij komt uit Eritrea. Hij woont nu 
bijna drie jaar in Nederland, in Rotterdam Schiebroek. Robiel heeft 
in Eritrea elf jaar als meubelmaker gewerkt. Nu is hij bezig met 
Nederlands leren. Hij houdt van sport, vooral van voetbal.

Zijn naam is Michael. Hij is 30 jaar oud. Hij komt uit Eritrea. Nu 
woont hij in Bleiswijk. Hij is nu drie jaar in Nederland en heeft zijn 
inburgeringsexamens gehaald. In Eritrea studeerde hij Landbouw en 
nu werkt hij als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Zijn hobby’s zijn: 
voetbal kijken, lezen en wandelen.

Dit is Filimon. Hij is 30 jaar oud. Hij komt uit Eritrea. Hij is getrouwd 
en heeft drie kinderen. In Eritrea ging hij naar de middelbare school. 
Nu studeert hij om in te burgeren. Hij wil heftruckchauffeur worden.

Dit is Lemlem uit Eritrea. Zij is 23 jaar en zij is niet getrouwd. Zij 
woont nu drie jaar in Rotterdam en ze wil heel graag kok worden. 
Ze houdt van samen praten met andere mensen.

Dit is Ziad. Hij is 34 jaar en komt uit Syrië. Nu woont hij alweer 
twee jaar in Nederland, in Rotterdam. Hij is getrouwd en heeft drie 
kinderen: twee jongens en een meisje. Zijn sport is judo. Hij wil veel 
oefenen met Nederlands spreken en hij wil werken met auto’s. Hij 
kwam naar Nederland omdat er oorlog is in Syrië.

Haar naam is Huriya. Ze is 27 jaar. Ze komt uit Eritrea. Zij woont 
drie jaar in Nederland. Zij is getrouwd. Zij heeft geen kinderen. Ze 
wil een zorgopleiding gaan doen en daarna in de zorg werken. Haar 
hobby’s zijn zwemmen en fietsen.

Dit is Wahid. Hij komt uit Iran. Hij is 33 jaar. Hij is nu twee jaar in 
Nederland. Hij is niet getrouwd. Hij is druk bezig met Nederlands 
leren. Hij houdt van sporten en gaat graag fietsen. In Iran werkte 
hij als kapper. Hij wil een opleiding doen zodat hij ook in Nederland 
kapper kan worden.

Aan deze krant werkten verder mee: Meri, Daniël, Ismaïl, Khaled Hussein, Khaled Darwich, Daniëlle (redactie); Caro Linares (fotografie) en Bart van Zessen 
(workshopdocent).

Dit is Faihaa. Ze is 56 jaar. Ze woont in Rotterdam. Ze is nu 
ongeveer drie jaar in Nederland en is bezig met de taal leren. 
Daarnaast maakt ze zelf kleren als hobby. In Syrië studeerde ze om 
in een laboratorium te werken en hier in Nederland wil ze verder 
gaan met die studie.

Haar naam is Tsega. Ze is 24 jaar. Ze komt uit Eritrea. Ze woont nu 
drie jaar in Nederland, in Rotterdam Lombardijen. Ze is bezig met 
Nederlands leren op niveau A2. Straks wil ze in de zorg voor mensen 
werken. Ze sport graag en doet aan fitness.

Deze krant werd mede 
mogelijk gemaakt door:

De successen van SamenDoorSamen worden mede mogelijk gemaakt 
door bijdragen van en in samenwerking met:
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Arash begon in Nederland als automonteur omdat hij de taal nog niet sprak. Maar inmiddels heeft hij een 
Master op zak en is hij interim-manager op verschillende ministeries. In de toekomst wil hij zich met zijn eigen 
bedrijf inzetten voor statushouders, vluchtelingen en diversiteit in Nederland. Wij wilden graag weten hoe hij 
dit allemaal voor elkaar heeft gekregen.

Welke opleiding heb je gedaan?
In Afghanistan ging ik naar de basisschool en het 
voortgezet onderwijs tot de zesde klas. Ik werkte in 
de winkel van mijn oom en tijdens de oorlog had ik 
mijn eigen tweedehandswinkeltje, ik moest spullen 
van thuis verkopen omdat wij geen geld hadden. Als 
vluchteling heb ik eerst de Nederlandse taal geleerd. 
Daarna ben ik autotechniek gaan doen. Na vijf jaar als 
automonteur dacht ik: ik ben nog jong, ik kan nog veel 
leren. Ik moet gebruik maken van alle mogelijkheden 
die er zijn. Dus toen ging ik werken en studeren: 
een jaar technische bedrijfskunde op het HBO, 
bestuurskunde op de Erasmus Universiteit, een half 
jaar in Australië. Daarna heb ik een master in Public 
Policy Human Development op het gebied van rechten 
en economie gedaan en toen was ik klaar.

Wat heb je gedaan om werk te vinden?
Heel veel studeren. Wat vandaag belangrijk is, is 
een goed netwerk hebben. Dat je de juiste mensen 
kent, naar bijeenkomsten gaat, je contacten uitbreidt. 
Vertel dat je op zoek bent naar een baan en wat je 
interessant vindt. Als je thuis gaat zitten en je zegt: 
ik wil werk, ik wil werk, ik wil werk, dat schiet niet 
op. Als je het aan mensen vertelt, dan kunnen ze 
je helpen. Doe vrijwilligerswerk, loop stage, zeg bij 
SamenDoorSamen: hé ik zoek werk. En daarnaast 
gewoon solliciteren en een goede cv maken. Belangrijk 
is dat je geduld hebt, en dat je weet dat het wel goed 
komt. Toen ik net klaar was met studeren, vond ik niet 
meteen een baan. Ik dacht: nu heb ik nóg niks. Ik was 
heel gefrustreerd, verdrietig. Maar er komt een tijd dat 
je uiteindelijk wel werk vindt. Blijven proberen, dan 
komt het goed.

Hoe heb je jouw eerste baan gevonden?
Ik heb eerst gewerkt als automonteur. Ik ging 
stagelopen bij een bedrijf en heb toen laten zien dat ik 
goed kan werken. Toen hebben ze mij aangenomen. 
Mijn werk bij de overheid kreeg ik door te solliciteren 
met een brief, door te beschrijven wie ik ben, waar ik 
vandaan kom, wat ik gedaan heb en daarna had ik drie 
gesprekken en werd ik aangenomen.

Hoe zorgde je ervoor dat je geld had tijdens 
jouw studie?
Ik kreeg studiefinanciering. In die tijd kregen studenten 
geld van de overheid om te kunnen studeren. Ik had 
ook een bijbaantje. In het weekend werkte ik heel hard 
in een restaurant om te kunnen studeren, maar ik kreeg 
ook geld van de overheid.

Wat doe je bij SamenDoorSamen?
Ik geef trainingen en workshops Soft Skills. Dat gaat 
over de vraag: wie ben jij als persoon? We kijken niet 
zo zeer naar de ervaring die je hebt, maar naar wat 
jouw eigenschappen zijn, sterke en minder sterke 
punten. Ook besteden we aandacht aan hoe je in 
Nederland effectief kan communiceren, hoe gaat een 
sollicitatiegesprek? Hoe presenteer je jezelf? En verder 
gaat het over assertiviteit. In onze cultuur zeggen we 
altijd ja. Bijvoorbeeld als iemand belt of hij langs kan 
komen en je bent eigenlijk druk of ziek, dan zeggen we 
toch ja kom maar. En in de training leren we ook juist 
om nee te zeggen. Dus meer vanuit jezelf laten zien 
wat jij wil.

Hoe kan ik Nederlanders leren kennen?
Soms is het gewoon belangrijk om te durven. Om op 
straat of bij de bushalte gewoon even een gesprekje 
te voeren. Mensen hebben er begrip voor als je de taal 
nog niet perfect spreekt en vinden het ook interessant 
om met jou in contact te komen. Dus gewoon praten 
en durven.

Wat vind je belangrijk in Nederland
Dat je in veiligheid kan leven. Dat is een groot goed. 
In landen als Syrië, Irak en Afghanistan is geen 
veiligheid. Daarom kunnen we daar niet leven. Naast 
veiligheid vind ik het belangrijk dat je kunt zijn wie je 
bent. Niemand zegt hoe jij moet zijn. Als Nederlanders 
zouden we meer tevreden moeten zijn met wat we 
hebben. We willen altijd iets meer, iets anders. In 
plaats van dat we denken: ik ben veilig, ik ben vrij, mijn 
gezin is hier, ik heb inkomsten. Gewoon gelukkig zijn 
en accepteren.

Waarom wil jij mensen helpen?
Ik ben zelf in oorlog geboren. Toen ik jong was had 
ik één droom: en dat was vrijheid en vrede, dat ik in 
veiligheid leefde. In Nederland was ik veilig en leefde 
ik in vrijheid. Dus dacht ik: het is nu mijn plicht om 
wat te doen voor mensen die dat niet hebben in mijn 
land van afkomst waar ik veel ellende zag. Ieder mens 
moet anderen helpen, dat heb ik meegekregen in mijn 
opvoeding. Daarom heb ik mij een tijd ingezet voor een 
weeshuis in Afghanistan.

Hoe was het om voor het eerst weer in 
Afghanistan te zijn?
Als jij op vakantie gaat en je komt terug in je huis, 
dan voelt dat fijn. En zo voelde het ook om weer in 
Afghanistan te zijn. Na dertien jaar was ik weer in het 
huis waar ik was geboren en ik voelde: ik hoor hier. 
Waar je bent geboren, de eerste paar jaar van jouw 
leven hebt doorgebracht, dat is je comfortzone, waar je 
thuishoort.

En waarom wil je mensen helpen in Nederland?
Nu wil ik statushouders helpen omdat ik zelf weet 
dat de eerste paar jaar moeilijk zijn in Nederland. 
Je hebt geen vrienden, spreekt de taal niet, kent de 
cultuur niet, kan geen werk vinden en hebt druk van 
de gemeente die heel de tijd stelt: Werken! Werken! 
Werken! Nu ik het goed heb, heb ik de drang om de 
nieuwkomers te helpen. Daar word ik blij en gelukkig 
van.

Wat zijn jouw toekomstplannen?
Ik wil verder gaan als ondernemer met mijn eigen 
bedrijf. Ik wil nog twee jaar bij de overheid werken en 
daarna verder met de training en coaching die ik geef 
en mijn eigen restaurant. Dat vind ik heel leuk om te 
doen, dat geeft me heel veel energie. Ik wil me meer 
gaan inzetten voor statushouders, vluchtelingen en de 
diversiteit in Nederland.

Welke tips heb je voor onze toekomst?
Leer eerst rustig goed de taal en kijk naar meer 
mogelijkheden. Heb geduld. Ook al ben je dertig of 
veertig jaar, je kan nog steeds studeren. Kijk niet alleen 
naar wat je de komende twee, drie jaar wil doen maar 
ook over tien of twintig jaar. Heb vertrouwen in jezelf, 
weet dat jij het kan.

Het verhaal van Arash: 
van automonteur naar interim-manager

Geboren: in 1981, Kabul (Afghanistan)

Naar Nederland: toen hij 16 jaar was vluchtte hij met zijn ouders voor de oorlog. Zijn vader was 
hoogleraar aan de Universiteit in Kabul en was zijn leven niet zeker.

Nu: woont hij in Barendrecht met zijn vrouw en zoontje van zes maanden.

Werk: interim-manager bij de Nederlandse overheid, trainer/coach bij Belink Academy, een organisatie die 
trainingen verzorgt op het gebied van Soft Skills en mede-eigenaar van restaurant Eazie (Zuidplein).

Arash Kargar

Samen met Arash 

Arash reikt een certificaat Soft Skills uit.

Arash
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Voordat wij naar Nederland kwamen, wisten wij nog bijna niets van dit land. Daarom vroegen wij 
ons af: Wat weten Nederlanders eigenlijk van Eritrea, Iran en Syrië? Die vraag stelden we mensen 
die in Huis van de Wijk Post West waren. Zo konden wij oefenen met interviewen en fotograferen 
en leerden we wat mensen uit de wijk kennen. Al snel bleek dat de meesten heel weinig van onze 
landen afweten. Maar ze waren wel heel nieuwsgierig!

Wat iedereen moet weten over 

Syrië, Eritrea en Iran

Samen met Willem 

Willem van Dijk is vrijwilliger in het Taalcafé. “Daar komen 
mensen die willen inburgeren, dan praten we met hen in 
het Nederlands om de taal te oefenen. Er komen mensen uit 
Eritrea, uit China, uit andere landen, die allemaal nog geen 
Nederlands spreken”, vertelt hij. “Ik weet dat Eritrea in Afrika 
ligt, aan de oostkant. Onder Egypte en naast Sudan. Daar 
ligt het. Maar ik ben er nog nooit geweest. De situatie? Veel 
armoede en oorlog. Volgens mij is er ook oorlog, toch? Geen 
oorlog?” Over Syrië heeft hij veel op televisie gezien. “Dat er 
veel oorlog is en dat er veel steden gebombardeerd zijn en 
dat antieke dingen kapot zijn. Veel Syriërs komen daarom 
hier naartoe. In mijn taalcafé komen ook veel Syriërs. Ik ben 
niet in Syrië geweest. In Indonesië en Maleisië ben ik wel 
geweest. Daar heb ik gefietst, een fietsvakantie. In totaal 43 
fietsvakanties.” We vragen hem of hij naar Syrië wil gaan. “Ik 
heb nog geen plannen”, zegt Willem. “Misschien als het daar 
rustig is. Al mijn vakanties zijn altijd georganiseerd. Ik hoefde 
mij alleen maar in te schrijven en dan kan ik er fietsen met 
een groep.”
Willem is geboren en getogen in Rotterdam. Hij werkte 
jaren bij de gemeente. Nu is hij met pensioen. Hij is, sinds 
maandag, 67 jaar. We feliciteren hem en vragen hem wat 
hij over Iran weet. “Vroeger had je de sjah van Perzië. Maar 
nu heet het al jaren Iran. Ik heb een leerling uit Iran. We 
oefenen Nederlands. Het is een prachtig land, maar er is 
ook veel narigheid. Veel onderdrukking door Khamenei, dat 
is op dit moment de president. Hij is heel streng. Er is geen 
vrijheid, geen democratie. Dat is jammer. Maar hoe kan je dat 
veranderen? Dat is vaak moeilijk.”

Duizend kilometer 
strand en militaire 
dienst

Eritrea heeft al heel lang een dictator. Jonge mensen 
krijgen van hem geen kans om hun eigen leven op te 
bouwen. Zij moeten allemaal in militaire dienst als ze 
18 jaar zijn, ook vrouwen. Ze moeten naar Sawa waar 
zij militaire dienst volgen en daarna voor de regering 
werken. Omdat veel jonge mensen dit niet willen 
vluchten zij. Zij willen hun eigen toekomst bepalen. In 
Eritrea wonen 4 of 5 miljoen mensen. Niemand weet 
precies hoeveel. Eritrea ligt in Afrika aan de Rode Zee 
en heeft twee havens. De hoofdstad van Eritrea is 
Asmara. Het is een mooie en schone stad. Eritrea is een 
klein land, maar heeft wel duizend kilometer strand. 
Door Michael, Robiel en Huriya

‘In de jaren zestig kwam er 
hele toffe muziek uit Iran’ 
Raymond van Jongeren Servicepunt weet dat Iran naast 
Irak ligt. “Ik heb begrepen dat er een andere vorm van Islam 
is, de sjiitische stroming. Ik weet dat er in Iran één iemand 
aan de macht is en dan heb je ook nog de militaire en de 
geestelijke macht. Ik weet dat in Iran ook veel armoede is, 
veel problemen, politieke vluchtelingen, mensen worden 
opgepakt. Er is pas een aanslag geweest bij een militaire 
parade. Daar heeft Iran onder andere Nederland aangewezen 
als betrokkene. Omdat wij onderdak zouden bieden aan een 
organisatie. Ik las net op mijn telefoon dat die organisatie 
een hoofdkantoor zou hebben in Delft. Dat is helemaal geen 
hoofdkantoor, maar een huis, waar die organisatie staat 
ingeschreven. Het is wel een soort van verzetsgroep, maar 
die meneer in Delft die heeft gezegd: wij hebben er helemaal 

niets mee te maken. De hoofdstad is Teheran. Vroeger had je 
in de jaren zestig hele toffe muziek uit Iran: psychedelische 
rockmuziek. Daar heb ik nog iets van op mijn laptop staan.” 
Over Eritrea weet hij niet zo heel veel, zegt hij. “Ik weet 
dat het naast Ethiopië ligt. Het was vroeger onderdeel van 
Abysinthië. Ligt in het oosten van Afrika. Dat is het wel zo’n 
beetje eigenlijk. Er is oorlog, een burgeroorlog, dacht ik...? Er 
is best wel een strenge president nu aan de macht in Eritrea. 
Er is veel armoede, veel werkloosheid. En dat is de reden 
waarom veel mensen het land ontvluchten.” En wat weet je 
van Syrië? vragen we hem. “Ik weet natuurlijk dat er al heel 
lang oorlog is. Een ingewikkeld conflict waar heel veel landen 
bij betrokken zijn. En ik weet dat het in het Midden-Oosten 
ligt en dat veel mensen voor de oorlog zijn weggevlucht.”  

Samen met Raymond 

‘Ik ga graag op 
fietsvakantie naar 
Syrië als het er 
rustiger is’

Interviews door:
 Meri, Wahid, Huriya, Michael, Tsega en Zelal
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Veel bloemen en lekkere kaas
Ik wist dat Nederland een Europees land is met vrijheid 
van meningsuiting. Zij hebben vrijheid om te schrijven en 
te spreken. Ik vind Nederland een mooi land, omdat er veel 
bloemen zijn. Nederland heeft lekkere kaas. Ik wil graag 
de windmolens een keer zien. Nederland heeft heel veel 
windmolens. Ik hou van de glimlach van Nederlanders. Die 
geeft een indruk. Door Zelal

Hier was ook oorlog
Ik wist dat Nederlandse mensen vroeger mensen kochten 
van Afrika en Suriname. En dat Nederland van 1940 tot 1945 
een oorlog had. Toen zijn veel mensen naar andere landen 

gevlucht. In die tijd gingen ook veel mensen dood. Nu vind ik 
dat er veel vrijheid is in Nederland. En mensen in Nederland 
willen je graag helpen met taal en het zoeken van werk. En 
Nederland heeft heel veel treinspoor. Door Filimon

Veel vrijheid, maar ook 
Wilders
Ik vind Nederland leuk. Er is veel vrijheid in onderwijs, 
in godsdienst. Er is mooie natuur. Sommige mensen 
discrimineren wel eens. En sommige politieke partijen doen 
dat ook, zoals Wilders. Maar ik hou van GroenLinks. Een 
goede partij met goede leden. En ze groeien heel hard! 
Door Meri

De oudst 
bewoonde stad, 
maar er is vrede 
nodig

Wat een gemene vragen! Ik besef 
dat ik er te weinig mee bezig ben
Miriam Frohlich is coördinator van Huis van de Wijk Post 
West. Wat weet u over Eritrea? vroegen wij haar. “Wat een 
gemene vraag! Heel eerlijk gezegd, heel weinig. Ik heb binnen 
Post West wel Eritrese groepen die hier activiteiten hebben. 
Dan hoor ik wel over de oorlog, over de regering, over dat 
er toch veel afgenomen wordt van de mensen van het land. 
En wat ik onthouden heb is die bijeenkomst in Eindhoven 
of Breda waar mensen uit Eritrea protesteerden tegen de 
situatie in hun land. Verder weet ik dat het er heel droog is, 
maar dat er wel vruchtbare grond is.”
Ze weet dat Syrië op dit moment oorlogsgebied is en dat 
het er heel gevaarlijk is. “Ik weet dat er heel veel mensen 
gevlucht zijn uit Syrië hier naar toe. Hoe de oorlog precies is 

ontstaan weet ik niet.” We vertellen dat de oorlog begon in 
2011 omdat de mensen vrijheid en democratie wilden, maar 
het regime stond dat niet toe. Veel mensen gingen in de 
gevangenis of kwamen om in de oorlog. Dat is echt een ramp. 
“Jullie zouden mij interviewen”, zegt Miriam, “maar ik vind het 
heel mooi om jullie verhaal te horen, want ik besef nu dat ik er 
te weinig mee bezig ben.”
En wat weet u over Iran? “Je had me wel even kunnen mailen, 
dan had ik iets beter mijn huiswerk gedaan. Nee hoor, ik ben 
eerlijk. Ik weet van de oorlog tussen Irak en Iran. Dat is al een 
hele tijd geleden. Ik weet niet hoe het er nu is. Je bent niet 
voor niks hier. Kun je me vertellen over de situatie in Iran?”

Syrië ligt in het Midden-Oosten, dichtbij Turkije, 
Jordanië, de Middellandse Zee, Irak en Libanon. Het 
is een mooi land met bergen, valleien, vlaktes en 
kustgebieden. Er is een mediterraan klimaat met matige 
regen in de winter en droge zomers. De hoofdstad is 
Damascus. Het is waarschijnlijk de oudst bewoonde 
stad in de wereld. En Syrië had het eerste alfabet in 
de geschiedenis. Er waren heel veel indrukwekkende 
monumenten, maar die gingen kapot of werden 
gestolen tijdens de oorlog. De taal is Arabisch. De 
meeste mensen zijn moslim (87 procent), maar er zijn 
ook Christenen (10 procent) en Druzen (3 procent). 
Voor de oorlog telde Syrië 25 miljoen inwoners. 
Iedereen houdt van bezoekers in Syrië en de mensen 

willen je altijd heel graag helpen. De Syriërs leven graag 
liefhebbend samen. Mensen in Syrië hebben nog veel 
dingen nodig. Ze hebben persoonlijke vrijheid nodig. 
Journalisten hebben niet veel om over te praten. Er is 
een gebrek aan vrijheid van meningsuiting en er is een 
slechte regering. Er zijn ook veel problemen in Syrië. 
Bijvoorbeeld in het deel waar veel Koerden wonen. 
Zij worden niet goed behandeld. Er is geen plek voor 
verschillende religies. Er is geen school voor jonge 
kinderen. Nu is er in Syrië een grote oorlog. Er is vrede 
nodig. Door Faihaa, Meri, Ziad, Khaled Hussein en 
Khaled Darwich

Bergen, zee, maar 
geen vrijheid

Iran heeft ongeveer dertig provincies en ongeveer 80 
miljoen mensen. Er is geen democratie in Iran, maar een 
dictatuur. Het is een mooi land met bergen en zee. In 
Noord-Iran is het koud, 15 graden, maar in het zuiden 
kan het heel warm zijn, 35 graden. Er is geen oorlog, 
maar er is ook geen vrijheid. Er is bijvoorbeeld geen 
vrijheid van religie. Vrouwen hebben geen vrijheid. Zij 
mogen niet werken. Als je iets anders gelooft dan Islam 
is het niet veilig. De hoofdstad is Teheran. Het is een 
mooie stad. Ik hoop dat er meer vrijheid komt en dat 
een nieuwe overheid meer zal denken aan de mensen in 
Iran. Door Wahid

Kaas, bloemen, ook oorlog 
en een mooie glimlach
Wij wisten ook heel weinig van Nederland voordat we hier kwamen. Maar inmiddels hebben we wel 
een idee. Wat valt ons op, wat vinden we leuk en wat toch wel een beetje raar?

Samen met Miriam 
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Mical is als klein kind naar Nederland gekomen 
vanuit Eritrea. Zij kwam toen zij 8 jaar was samen 
met haar ouders. Zij vluchtten toen voor de oorlog. 
Nu woont zij al veertig jaar in Nederland. Zij vindt 
het leuk om mensen te helpen. Ze wil iedereen tips 
geven voor een goede toekomst. Zij is onze docent bij 
Toekomsttraining. Wij wilden graag van alles van haar 
weten. Vooral wat we zelf kunnen doen om een goede 
toekomst te krijgen.

Kun je wat meer vertellen over jezelf?
Ja dat kan. Ik heb twee kinderen. Twee tieners. 
Het zijn lieve en lastige kinderen, zoals alle tieners 
zijn. Dus ik ben moeder. Ik werk in Den Haag van 
9.00 tot 15.00 uur en daarnaast geef ik af en toe 
Toekomsttraining, sinds 2013. Ik doe het met alle 
liefde. Ik ben van Eritrese afkomst en ik heb culturen 
heel goed bestudeerd omdat ik socioloog ben. En ik 
zie verschillen, maar ook heel veel overeenkomsten 
tussen de Nederlandse en de Eritrese cultuur. Door op 
de overeenkomsten te focussen kun je een pad maken 
voor een goede toekomst. Dat is wat ik aan mensen wil 
meegeven. Daar gaat de toekomsttraining over. En dat 
doe ik nu al vijf jaar, door heel Nederland. En ik ben blij 
dat ik dat nu in Rotterdam kan doen, met jullie. Ik doe 
het graag.

Waar gaat de toekomsttraining precies over?
De toekomsttraining die ik jullie geef is een training 
die jullie kwaliteiten naar boven haalt. Om jongeren, 
jongvolwassenen en volwassenen in hun kracht te 
zetten. Om te kijken: wie ben je, wat wil je, wat zijn je 
talenten en wat kun je met je talenten. Wij Eritreeërs 
hebben heel veel talenten, we kunnen heel veel. 
Maar in de opvoeding van onze cultuur wordt dit 
nooit benadrukt en daarom is het soms moeilijk deze 
talenten naar boven te halen. Tijdens de training wil ik 
kijken wat iedereen met zijn talent kan qua opleiding, 
studie, werk en toekomst. Ik hoop dat ik daarmee 
mensen op weg kan helpen.

Waarom vind je het leuk om ons te helpen met 
onze toekomst?
Ik ben zelf een vluchteling geweest. Ik heb het hele 
proces al doorlopen. Ik heb er veel over geschreven 
tijdens mijn studie. Ik weet hoe het is om dan weer 
een Eritreeër en daarna weer een Nederlander te zijn. 
Dus je hebt eigenlijk twee culturen en tussen die twee 
culturen bewegen was eigenlijk heel lastig, kwam ik 
later achter. Er zitten heel veel haken en ogen aan het 
hele proces van integreren.

Wat moet ik doen om meer Nederlands te 
kunnen praten?
Door heel veel niet-Eritrese vrienden te hebben (lacht). 
Dat scheelt al. Ga met Nederlandse mensen om vanuit 
je werk, vrijwilligerswerk, sport of hobby’s. Ik heb een 
hele leuke tip, want ik ben net benaderd voor een koor. 
In de wijk zijn ze bezig met het opzetten van een koor 
en ze willen Syrische, Eritrese, andere statushouders, 
alles en iedereen uitnodigen om mee te doen. Dat is 
een prachtige mogelijkheid om de taal te oefenen, 
want door te zingen en te praten leer je veel en je 
ontmoet heel veel mensen. Wat je leuk vindt, ga het 
doen, ga naar buiten, praat met je buurvrouw, praat 
met iedereen. Zo leer je de Nederlandse taal.

Hoe kan ik een goede opleiding vinden?
Eerst nadenken wat je talenten zijn en wat je wilt doen. 
Waar droom je van en is het realistisch? Dan kijken 
welke scholen er zijn. Bereid je heel goed voor met 
‘wat wil ik’ en ‘hoe kom ik daar’. Er zijn open dagen, 
zoek op internet, wat heb je nodig, welke diploma’s, 
of bel een school om te vragen of je op gesprek kan 
komen.

Heb je een paar goede tips voor ons om een 
goede toekomst te krijgen?
Tips? Het allerbelangrijkste is de Nederlandse taal 
goed beheersen. Dat kan je op verschillende manieren 
oefenen. Doe veel activiteiten met Nederlanders. Zoek 
een omgeving waar je zoveel mogelijk Nederlands 
praat.
Door Huriya

Ieder van ons is druk bezig met het opbouwen van een nieuwe 
toekomst in Rotterdam. We weten namelijk niet wanneer en 
of we ooit nog terug kunnen naar de landen waar we vandaan 
komen. We interviewden elkaar over wat onze plannen zijn 
en wat we het liefst in de toekomst hier in Nederland willen 
bereiken. We fantaseerden over hoe een dag in ons leven in 2023 
er uit zou zien. We interviewden Mical Ghebreab, onze docente 
Toekomstraining bij Hoedje van Papier. En we gingen op zoek 
naar goede tips voor de toekomst!

Zo ziet onze 
toekomst eruit!

Toekomsttraining

‘Ontdek je talent en kijk dan: 
wat kan ik ermee’

Aan de slag als 
heftruckchauffeur

Michael heeft een plan. Hij wil werken als heftruckchauffeur. Hij 
moet eerst nog rijlessen nemen en daarna krijgt hij zijn diploma 
en dan wil hij beginnen. Hij heeft al een keer een gratis training 
gedaan bij Hoedje van Papier. Dat was best moeilijk, maar wel heel 
leuk. Vrijdag gaat hij samen met Filimon opnieuw naar een training. 
Door Tsega

Werken in de zorg 
voor ouderen

Tsega weet ook al wat zij wil gaan doen in de 
toekomst. Zij wil voor mensen zorgen. Dus wil zij in 
de zorg werken. Het liefste wil zij voor oude mensen 
zorgen. Om dat te bereiken moet zij eerst nog beter 
de Nederlandse taal leren. Ook wil zij heel veel 
informatie zoeken over opleidingen die zij kan doen. 
Door Michael

Mical en Huriya

Michael
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Goede toekomsttips 
vanuit wijkcentrum Post West!

Ga zo door met
 je Nederlands!

Geloof in jezelf en 
jouw plannen!

In Huis van de Wijk Post West gingen we op zoek naar goede toekomsttips. 
We interviewden Farooq, Chanel en Zjeni.

Chanel en Zjeni Farooq

Ik heb nog één grote 
droom
Oeh. Ik ga al bijna zestig jaar worden. Ik heb een 
geschikte baan gevonden als mechanical engineer. 
Ik spreek de Nederlandse taal heel goed en heb met 
heel veel Nederlanders kennisgemaakt. Mijn kinderen 
hebben allemaal een mooie baan. En ik heb nog één 
grote droom: ik wil naar allerlei landen reizen, zoals 
Japan, Amerika en Rusland. Aan Rusland heb ik al 
een hele mooie herinnering. Ik heb mijn studie daar 
afgemaakt en verbleef zes jaar in Rusland. Ik wil mijn 
vrienden en klasgenoten weer ontmoeten. Ik wil dat 
deze droom in de toekomst uitkomt! Op 3 oktober 
2023 droom ik van nog een keer in China zijn. In 2014 
ben ik naar China gereisd. Dat was een prachtige reis. 
Ik was in veel steden van China, zoals Shanghai en 
Peking en ik heb prachtige plaatsen bezocht, zoals de 
Chinese muur in Peking en de Shanghaitoren. Ik hoop 
dat ik al mijn dromen kan realiseren. Door Meri

Heel veel klanten in mijn 
kapsalon
Vandaag is een mooie dag. Ik ga om 9.00 uur naar mijn 
werk. Ik werk in een mooie kapsalon en ik heb drie 

collega’s. Er komen heel veel klanten en wij spreken 
over van alles tijdens het werk. Om 13.00 uur heb ik 
pauze. Ik eet lunch en daarna ga ik naar fitness. Na 
een uur ga ik weer terug naar de kapsalon, want er 
komen nog veel meer klanten. Om 18.00 uur doe ik de 
kapsalon dicht. Ik heb een leuk gezin en wil vanavond 
met mijn vrouw en mijn dochtertje naar een restaurant. 
In mijn buurt is een mooi restaurant met uitzicht op het 
water. We eten vis met patat en daarna gaan we terug 
naar huis. En dan kijk in nog een leuke film en om 0.00 
uur ga ik naar bed. Welterusten! Door Wahid

Het laatste examen is 
hopelijk niet te moeilijk
Op 3 oktober 2018 ging ik naar de workshop 
‘Krant maken’. Bij het project leerde ik hoe ik me de 
toekomst moest voorstellen en toen ging ik naar 
mijn huis om het avondeten te maken en een beetje 
met mijn kinderen te spelen en vervolgens in mijn 
verbeelding te slapen en mijn droom voor de toekomst 
te dromen. [Toekomst] Op 3 oktober 2023 ga ik naar 
de Universiteit en heb ik een examen om het laatste 
jaar af te leggen op het gebied van Computer Systems 
Engineering Technology. Ik hoop dat het niet te moeilijk 
zal zijn om te slagen. Door Zelal

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. Wij dachten 
hierover na en schreven deze stukjes.

Wahid

Tips voor een goede toekomst? Chanel en Zjeni weten er wel een paar. “Oefen heel veel met de 
taal door met veel Nederlanders te praten. Dat is heel belangrijk. En kijk naar Nederlandse tv of 
naar Nederlandse series op Netflix. En blijf altijd in jezelf en in jouw plannen geloven!”

Farooq is druk bezig met iets technisch in het wijkcentrum. Toch heeft hij wel even tijd voor wat 
tips. “Ga zo door met je Nederlands. Probeer veel met Nederlanders in contact te komen. Stap 
op mensen af en maak een praatje met ze. Hoe meer je hoort, hoe beter je het begrijpt. En maak 
je studie af. Dat is heel belangrijk.”
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Op bezoek bij 
Amina en Krachtvrouwen 
van het Oude-Westen. 

‘Als je taal leert kun je 
gezelligheid, geluk, alles vinden’
De deur van het atelier van Amina gaat heel de 
tijd open en dicht, open en dicht. Telkens komen 
er nieuwe vrouwen binnen. Zo gaat dat altijd. 
Ze komen voor de naailes, om de administratie 
te doen of gewoon om gezellig te kletsen bij de 
koffie, thee en drie verschillende soorten koekjes. 
De hele dag, tot 17.00 uur, loopt iedereen er 
binnen, vertellen ze. “Het is hier altijd gezellig.”

“Mijn naam is Amina Ali Hussen. Ik ben moeder 
van acht kinderen”, stelt Amina zich voor. “Zeven 
kinderen van mijzelf en één van mijn man. Ik heb 
twee tweelingen. Ik woon bijna dertig jaar in 
Nederland. Ik woon zelf in deze wijk bijna 24 jaar. 
Een van de mooiste wijken van Rotterdam. Ik voel 
mij hier thuis, ik hou van Rotterdam. Ik ben als 
asielzoeker gekomen in 1992. In 1991 begon de 
oorlog in Somalië. Ik kwam met één tweeling van 
zes maanden. De andere kinderen bleven achter 
bij de vader in Somalië en kwamen pas later. 

“Ik voelde mij een halve moeder. Ik moest leren 
loslaten. Weten jullie wat dat is? Accepteren dat 
dingen niet altijd gaan zoals jij wil. Mijn man is 
overleden en is nooit in Nederland geweest.

“Ik woon nu 20 jaar op de Kruiskade, aan de 
overkant van de slagerij. Als je 10 jaar geleden 
keek, was het één van de drukste en gevaarlijkste 
plekken van Rotterdam. Dat het druk was vond 
ik niet erg, dat was in Somalië ook. Maar ik heb 
tien jaar echt elke dag op straat gelopen, op zoek 
naar geluk en gezelligheid. Ik sprak niet met de 
mensen, kende de straatnamen niet. In het park 
zag ik Marokkaanse vrouwen apart, in een ander 
parkje de Turkse vrouwen. Ging ik naar school 
dan zaten daar de Chinese moeders apart van 
de Pakistaanse moeders. En ik was de enige 
Somalische. Ik hoor er niet bij, voelde ik, bracht 
de kinderen naar school, ging terug naar huis. Ik 
vroeg mij af: waarom is samenleven in Nederland 
zo moeilijk?

Een reportage.

Amina Ali Hussen kende ooit niemand in Rotterdam. Alleen liep zij over straat in het Oude-
Westen. Een Somalische vrouw, net hier gearriveerd, op zoek naar iemand om een praatje 
mee te maken. “Hoe kan het dat samen leven in Nederland zo moeilijk is?”, vroeg zij zich 
af. Nu, bijna 25 jaar later, kent zij alle tienduizend bewoners van de wijk. En iedereen kent 
haar. Hoe deed zij dat? Met die vraag bezochten we het atelier van Krachtvrouwen waar 
Amina vaak is te vinden.

Hoe gaat het?

“In Somalië, als jij buiten wilt gaan zitten voor 
jouw huis, dan zet je een stoel buiten. Maar hier 
in Nederland als jij driehoog woont en jij zet een 
stoel buiten voor de deur op straat, dan denken ze 
‘wat doe jij?’, ze denken dat je gek bent. Ze gaan 
de politie bellen. Dat is niet wat ik zocht. Ik zocht 
gezelligheid. Ik schreef in mijn dagboek over wat ik 
meemaakte. Ik liep op straat en de mensen zeiden: 
wat doet die rare Somalische vrouw toch heel de 
tijd op straat? Maar ik zocht iemand die ik kon 
vertrouwen. In Afrika heb je een man of een vrouw 
die iedereen vertrouwt. Die zit onder een boom en 
kun je jouw verhaal vertellen. Maar die was hier 
niet.

“Tot op een dag iemand ‘Hallo’ tegen me zei en 
me vroeg. ‘Hoe gaat het?’ Ik was zo blij! Iemand 
heeft me vandaag gezien! Er was nog iemand op 
zoek naar contact. Ik heb toen samen met zeven 
dames Krachtvrouwen gestart omdat ik dacht: alle 
vrouwen willen gezelligheid, praten, koffiedrinken. 
De eerste week kwamen een paar vrouwen, de 
week erna twintig en daarna nog meer. Vandaag 
had ik wel vijfhonderd vrouwen kunnen uitnodigen 
voor dit interview. Ze willen buitenhuis leren, 
kennismaken. Voor mij was dat echt geluk.”

Fatim is 37 jaar. Ze werkt samen met Amina, nu 
bijna vijf jaar. “Ik doe veel dingen hier. Ik organiseer 
zelf ook vanuit Krachtvrouwen elke dinsdag 
een ontbijt op een andere locatie. We doen veel 
verschillende activiteiten. En het is ook leuk om 
hier te zijn. Samen met zoveel vrouwen, dat is 
altijd gezellig.” Een andere vrouw komt uit Angola. 
Ze komt bij Krachtvrouwen om te praten met de 
mensen, vertelt ze. “Nu ken ik heel veel vrouwen. 
Veel mensen kennen mijn naam. Dat is goed voor 
mij.”

Amina

Altijd gezellig

Studenten hogeschool
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Bosje 
bloemen
Krachtvrouwen doet aan empowerment, educatie, kennismaken, ze 
helpen elkaar en zorgen voor meer gezelligheid en veiligheid in de 
wijk. “Als je elkaar kent in de wijk wordt het veilig. Want ik ken alle 
vierduizend vrouwen in de wijk en alle tienduizend bewoners. We 
zitten in het welkomsproject van Woonstad. Als er nieuwkomers zijn 
in de wijk gaan we langs met bloemen en een informatiemapje. Dus 
we kennen iedereen in de wijk. Dan wordt de wijk veilig en schoon. 
We koken, we maken kleren, we hebben kinderactiviteiten, ontbijt, 
Nederlandse les, sport en bewegen, mantelzorgbijeenkomsten, alles.”

Een andere vrouw is al vijftien jaar actief in de wijk. Ze kent Amina 
al 23 jaar. “Onze dochters zaten samen op school. Samen begonnen 
we met Krachtvrouwen. Ik geef nu naailes bij Amina. Ik help haar 
waar nodig. Iedereen wil zelf kleren kunnen maken. Als een jas kapot 
is of een blouse te lang, je kunt het beter zelf doen dan duur ergens 
anders laten maken.” Maria is vanaf 2002 in Nederland. Ze vindt het 
gezellig bij Amina. “Je kan er binnen komen zonder afspraak. Gezellig 
samen koffiedrinken of wat eten. Soms kom ik helpen, boodschappen 
doen. Het is altijd gezellig.”

“Nederland is belangrijk voor mij want ik leef hier”, stelt Amina. “Het 
zal nooit mijn moederland zijn, maar het is mijn tweede land. Ik zou 
best terug willen naar Somalië, maar het is nog steeds te gevaarlijk. 
Dus ik leef hier. Ik heb nu heel veel netwerken in de wijk. We willen 
allemaal wat teruggeven aan de samenleving. Rotterdam heeft 
ons heel veel gegeven. We hebben een huis, inkomen, de kinderen 
gaan naar school, goede gezondheid en zorg. We willen graag iets 
terugdoen. Iedereen hier, het maakt niet uit met wat, maar we doen 
ons best.”

Samen met Amina en de Krachtvrouwen

Krachtvrouwen

“Het is belangrijk om veel te praten met de mensen”, zegt Amina. 
“Als je de taal van het land waar je bent leert, kun je geluk, 
gezelligheid, alles vinden. In de wijk hebben we ook heel veel 
nationaliteiten, maar we spreken één taal. Soms met handen en 
voeten, maar we begrijpen elkaar. Je moet accepteren dat je hier gaat 
leven. Je moet je best doen om met anderen in contact te komen. 
Spreek met anderen. Het maakt niet uit als je fouten maakt, want het 
is niet je moedertaal. Mijn kinderen spreken heel goed Nederlands, 
beter dan ik. Ik spreek illegaal Nederlands, zeg ik dan. Mama dat 
bestaat niet, antwoorden zij. Maar ze helpen me.”

Iman (19) doet vrijwilligerswerk via de Hogeschool (vrije keuze uren) 
samen met drie vriendinnen. Ze studeren Social Work. “We helpen 
Amina met cursussen, met de administratie, met verslagen schrijven 
en papieren regelen. We doen ook boodschappen of helpen bij een 
ontbijt dat hier wordt georganiseerd. Het is altijd heel erg gezellig en 
druk zoals nu”, vertellen zij.

Langs de ramen hangen twee rekken helemaal vol met kleurrijke 
Afrikaanse kleding. Het is de kleding die Amina samen met enkele 
vrouwen maakt. De kleding is als feestelijke versiering van de 
ruimte van Krachtvrouwen Oude Westen. Een versiering die past 
bij het project, want zoveel kleuren als er zijn, zo veel vrouwen van 
verschillende nationaliteiten lopen er in en uit. “De meeste kleding 
maak ik zelf, maar andere vrouwen helpen mij”, vertelt Amina. “De 
kleding verkopen we en daar betalen we deze ruimte mee en we 
kunnen er activiteiten mee organiseren.” Amina stelt een aantal 
andere vrouwen voor. Sommigen komen al meer dan twintig jaar. 
“Ze zijn als mijn zussen”, zegt Amina. “Ze laten mij nooit in de steek.”

Habibe is 53 jaar en moeder van vijf jongens. Ze is Marokkaanse en 
heeft vrijwilligerswerk gedaan bij Amina. Nu volgt ze er nog steeds 
taalles. Ook komt ze op dinsdag ontbijten bij Amina. En op woensdag 
voor Arabische les. “En op vrijdag maken we Marokkaans eten.”

Ik spreek 
illegaal 
Nederlands
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Wij hebben een leuke foto van een hedmo gemaakt. Zo heet een huis in een dorp 
in Eritrea. En ja die kun je ook in Rotterdam vinden! Op een schilderij in een Eritrees 
restaurant. Wij vinden deze hedmo heel mooi. Daarom hebben we deze foto 
gemaakt, want wij missen deze hedmo. Door Huriya, Tsega en Lemlem

Wij maakten deze foto van dit hotel/restaurant. Maar eigenlijk is het een foto van 
een foto. We kwamen deze foto tegen op een raam in de wijk. Het is een mooi 
Chinees restaurant, want het ligt op de rivier. Dat maakt het hotel/restaurant 
anders dan anderen. We hebben goed gelet op het licht en de voorgrond. 
Door Ziad en Robiel

Een huis in een dorp in Rotterdam

De stad Rotterdam heeft, sinds ik daar gewoond heb, veel kleurrijke schilderingen 
die mijn aandacht trekken. Zowel in de ene buurt als in de andere buurt. Deze 
muurschildering op het gebouw van Huis van de Wijk Post West weerspiegelt 
perfect deze multiculturele stad met al haar verschillende inwoners. Het is een 
schilderij dat suggereert het verschil te accepteren tussen mensen. Van jongs af 
aan, zonder racisme. Deze kinderen zeggen: Wij zijn anders en zijn blij met dit 
mooie verschil. Door Zelal

Wij zijn anders! En blij met dit 
mooie verschil!

Ik heb deze foto gemaakt omdat ik hou van spelende kinderen. Als ik hen zie dan 
voel ik mij blij. Kinderen zijn hoop in ons leven. Ik heb geprobeerd de foto goed te 
maken. Ik heb alles goed in beeld met een mooie achtergrond. Ik keek of de kleuren 
goed waren. Ik hoop dat de foto een succes is. Door Faihaa

Kinderen zijn hoop in ons leven

Ik heb een foto gemaakt van de rivier, want er zijn veel meeuwen en andere vogels. 
Het is er rustig, geen auto’s en bussen. Ook heb ik een foto gemaakt van de bomen 
in de herfst, want zij hebben veel oranje blad. Door Wahid

Lekker rustig bij de rivier

We hebben deze foto gemaakt, omdat we het een heel mooie bank vinden en je 
kunt hem kopen met korting! De bank is kwaliteit. Als je een grote kamer hebt is 
het belangrijk om een grote bank te hebben. Dat is lekker om op te zitten. Toen we 
deze foto maakten hebben we goed gelet op het licht en de achtergrond. De foto is 
scherp en de bank staat er helemaal op. Door Filimon en Michael

Grote kamer? Dan een grote bank
Een restaurant op het water

Alles goed in beeld. 
Dit zijn onze foto’s
We leerden dat foto’s maken meer is dan alleen maar even een knopje indrukken. 
Met een foto kun je namelijk de aandacht trekken zodat meer mensen jouw artikel 
gaan lezen. Je moet eerst goed weten wat het doel van je foto is. Wat wil je precies 
in beeld brengen? En past de foto goed bij het verhaal? En voordat je de foto 
neemt check je eerst of alles goed in beeld is, of de achtergrond mooi is, het licht 
goed en de kleuren er goed uitzien. En maak even contact met een persoon die je 
fotografeert zodat deze er levendig op staat. En dan.... klik!
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De eerste 
stap van mijn 
toekomst
Jumaa is 29 jaar. Hij is sinds 2015 in 
Nederland en woont nu in Rotterdam. 
In Syrië werkte hij als radiodiagnostisch 
laborant. Nu heeft hij goed Nederlands 
geleerd (hij heeft het staatsexamen op B2 
niveau gehaald!) en doet hij de Nederlandse 
opleiding voor radiodiagnostisch laborant. 
Ook werkt hij al in het laboratorium van het 
Franciscus Ziekenhuis.

Hoe heb je dit werk gevonden?
Ik kreeg dit werk door vrijwilligerswerk.

Hoe lang heb je naar deze werkplek 
gezocht?
Ik heb ongeveer 5 of 6 maanden gezocht.

Waarom vind je deze leerwerkplek 
belangrijk?
Het is het werk dat ik graag doe.

Ben je blij nu met jouw baan?
Ja zeker. Dit is de eerste stap naar mijn 
toekomst. En ik zal hard werken om al mijn 
doelen te bereiken.
Door Faihaa

Met een goed 
plan kun je 
alles bereiken
Mussie is 26 jaar. Sinds 2015 is hij in 
Nederland. Hij woont in Rotterdam. Hij 
zit nu op school bij Zadkine en volgt de 
opleiding Logistiek. Naast school heeft hij 
een bijbaantje in Hotel New York. Hij is daar 
afwasser.

Hoe heb je deze bijbaan gevonden?
Via mijn vrienden.

Wat leer je op deze plek?
Ik heb heel veel geleerd. Hoe ik met mensen 
om kan gaan. En de taal beter leren.

Waarom is deze werkplek belangrijk 
voor jou?
Om zelfstandig te zijn. Om bezig te zijn. En 
om de taal goed te leren.

Hoe kan je werk vinden?
Je kan via familie, klasgenoten of Hoedje van 
Papier werk vinden.

Heb je tips voor mij?
Als je een doel hebt, moet je een plan maken. 
Want met een plan kun je alles doen. Als 
je niet alles stap voor stap doet, wordt het 
niks. Thuis veel de taal oefenen en met veel 
mensen contact maken. En meedoen met 
veel activiteiten.
Door Huriya en Lemlem

Ik wil een 
rolmodel zijn 
voor mijn 
dochter
Lubana is 34 jaar. Ze is moeder van twee 
dochters. En woont nu drie jaar met haar 
man en dochters in Nederland. Ze loopt op 
dit moment stage bij een accountantskantoor 
in Rotterdam. In Syrië studeerde ze 
Scheikunde. Ze haalde haar diploma.

Wat ben jij nu aan het leren?
Ik volg de opleiding Accountancy aan de 
Hogeschool van Rotterdam en zit in het 
eerste jaar.

Hoe heb jij deze stageplek gevonden?
Via mijn netwerk.

Waarom is deze plek belangrijk voor 
jou?
Ik kan hier ervaring opdoen. Zo kan ik mijn 
toekomst opbouwen.

Hoe vind je de sfeer op jouw stageplek?
Het is superleuk. Mijn collega’s gaan heel 
positief en goed met mij om.

Welke tips heb je voor mij?
Direct aan de slag is geen optie. Dus er zijn 
stappen. Nummer 1 is de taal. De taal is een 
obstakel. Door de taal te spreken, je stad 
te leren kennen en mensen te ontmoeten 
kun je je taal verbeteren. Heel belangrijk is 
vrijwilligerswerk doen. Daardoor vergroot je 
je netwerk en verbeter je je taal. Zo vergroot 
je je kans om werk te vinden.

Wat adviseer je mij als moeder?
Ik was constant in strijd. Kan ik de balans 
vinden tussen mijn studie/stage en privéleven 
als moeder? Ik kwam erachter dat ik het 
rolmodel moet zijn voor mijn dochters. 
Daarom heb ik besloten om door te gaan. 
Ik adviseer je om je best te doen en geen 
schuldgevoelens te krijgen.
Door Zelal

Als je 
thuisblijft dan 
krijg je niks
Dejen (29) komt uit Eritrea, woont in 
Rotterdam en is nu drie jaar in Nederland. 
Hij is bezig met de opleiding Techniek bij 
Zadkine. ‘s Avonds werkt hij ook nog bij 
Smullers op Rotterdam Centraal. “Daar leer 
ik heel veel.”

Wat ben jij aan het leren?
Ik ben bezig met de opleiding Techniek bij 
Zadkine. Ik ga vijf dagen per week naar 
school.

Wat doe je precies bij Smullers?
Broodjes, friet en burgers maken. En deze 
verkopen.

Wat leer je verder allemaal?
Heel veel dingen. De taal, meer Nederlands 
spreken, hoe je met mensen omgaat, hoe je 
klanten helpt en op tijd komen.

Hoe heb jij dit werk gevonden?
Manon van SamenDoorSamen had de 
vacature gezien. Toen heb ik mijn cv 
gestuurd.

Wat vind jij leuk aan dit werk?
Ik ben heel tevreden dat ik nu zelf geld 
verdien en dat ik geen uitkering meer heb.

Hoe lang duurt de studie?
Het duurt 1 jaar.

Welke tips heb je voor mensen die 
willen leren en studeren?
Doe een opleiding of doe vrijwilligerswerk. 
Daarna kun je betaald werken. Thuisblijven is 
niks. Als je thuisblijft dan krijg je niks.
Door Michael en Filimon

Een kijkje op de 
werkvloer bij...

Wij vinden het heel interessant om nu wat ervaring op te doen als journalisten. 
Maar het liefste zouden we ergens echt werkervaring opdoen. Dat is de beste 
manier om heel veel te leren. We gingen kijken bij statushouders die al aan de 
slag zijn in Rotterdam. Waar werken zij, wat leren ze en wat vinden ze ervan? 
Een reportage:

Lubana

Heeft u ook een leuke (leer)werkplek 
in de aanbieding? Laat het ons weten! 
Stuur een mailtje naar: 
info@samendoorsamen.nl

Mussie

Dejen en Estifanos

Jumaa

mailto:info@samendoorsamen.nl
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Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen?
Ik ben Liesbeth. Ik kom uit Spijkenisse en heb in 2004 samen 
met goede vrienden Stichting Hoedje van Papier opgericht in 
Rotterdam. Hoedje van Papier ondersteunde het project dat 
we in Peru, in de stad Cuzco, waren begonnen: Pasa la Voz. 
Ons doel was om kinderen de kans te geven om hun talent 
te ontwikkelen via workshops theater, video en journalistiek. 
Twee en een half jaar geleden ben ik weer terug naar Peru 
vertrokken om Familiehuis Pachachaca te beginnen. Na veel 
jaren Hoedje van Papier in Nederland en op kantoor werken, 
wilde ik weer actief met mensen werken..

En ik ben Pavel. Ik kom uit Cuzco. Ik ben een aantal jaar 
mijnbouwingenieur geweest maar heb ook veel sociaal 
werk gedaan in verschillende landen. Bijvoorbeeld met 
gehandicapte kinderen in Peru of met kinderen van 
vluchtelingen in Palestina. Ik heb twee jaar in Rotterdam 
gewoond en nu heb ik samen met Liesbeth Casa Familiar 
Pachachaca. Ik heb ook filosofie gestudeerd, ik schrijf en 
maak muziek.

Jullie werken nu als mama en papa in het Peruaanse 
familiehuis?
Ja, wij zijn daar de enige vrijwilligers. Dat gaat wel 24/7 
door. Het is eigenlijk niet ons werk, maar ons leven. Als we 
wakker worden zijn de kinderstemmetjes het eerste wat we 
horen. De kinderen zitten wel tot 15.00 uur op school, dus 
dan hebben we tijd om de administratie en ander werk te 
doen. Bij ons werken een aantal Peruaanse mensen die ons 
helpen. Eén vrouw maakt bijvoorbeeld ontbijt en zorgt dat de 
kinderen zich allemaal klaarmaken om naar school te gaan. 
Ze brengt ze ‘s avonds naar bed en houdt de kamers netjes. 
Ook hebben we een psychologe in dienst, omdat de kinderen 
vaak veel hebben meegemaakt. Ze kregen thuis te maken met 
geweld, misbruik, hebben op straat geleefd of hadden ouders 
die hen niet genoeg te eten gaven. De zus van Pavel, die nu 
ook oppast, doet heel veel. Ze organiseert de zaterdagen 
als dertig tot vijftig kinderen uit de buurt komen spelen. We 
hebben Tania de lerares die elke dag komt om te helpen met 
huiswerk. Ook kinderen uit de buurt die geen goede plek 
hebben om te studeren kunnen dan langskomen. En er is nog 
een laatste dame die kookt. Zij zorgt bijvoorbeeld voor de 
lunch en onderhoudt de tuin en moestuin.

Hoe betalen jullie dat allemaal?
Ons werk bestaat uit het zoeken van geld voor dit project. 
We schrijven heel veel brieven naar stichtingen en fondsen 
die ons kunnen helpen. Daarin beschrijven we wat we precies 
doen en waar we geld voor nodig hebben. Ook krijgen we 
donaties van familie en vrienden. Op die manier verzamelen 

we geld voor salaris van personeel, eten, schoolspullen, 
kleding, etc. Dat is elk jaar wel weer spannend: lukt het om 
genoeg geld binnen te krijgen? Tot nu toe is het altijd gelukt. 
De gemeente of Peruaanse regering helpt niet. Zij hebben 
wel tehuizen, maar niet genoeg. Daar is geen geld voor, 
zeggen ze.

Wat vinden de families van de kinderen van jullie 
werk?
We willen altijd dat de kinderen goed contact onderhouden 
met hun families. Het gaat vaak om ingewikkelde relaties. 
De kinderen hebben een grote loyaliteit ook al hebben ze 
niet de beste ouders. Ze worden blij van contact met hun 
familie. Als het kan willen we de situatie thuis beter maken 
zodat de kinderen terug naar huis kunnen. Dat is altijd beter. 
Maar soms is dit heel moeilijk. We hebben ook wel eens boze 
ouders op de stoep. Dan moeten we de politie bellen. Maar 
uiteindelijk willen we samenwerken. We hebben hetzelfde 
doel: dat de kinderen weer terug naar huis kunnen en een 
veilig en kansrijk leven leiden.

En zijn de kinderen blij met jullie?
Dat moeten jullie aan de kinderen vragen, lachen Liesbeth 
en Pavel. Ik denk dat ze onze manier leuk vinden. We spelen 
veel, we knikkeren, voetballen, puzzelen, rummikubben. 
Na het eten praten we veel. We willen hen stimuleren hun 
eigen weg te vinden, om kritisch te zijn. We hebben nu twee 
vegetariërs, twee katholieken, een atheïst, een boeddhist en 
vier twijfelaars. De eerste drie maanden vinden ze vaak best 
moeilijk, want bij ons zijn er regels. Ruim je kamer op, help 
koken en boodschappen doen. Dat is even wennen, maar het 
is wel de duidelijkheid en structuur die ze nodig hebben. We 
zijn als een soort vader en moeder. We spelen met ze, maar 
zijn ook veeleisend. Dat zijn ze van huis uit niet gewend.

Waarom willen jullie mensen helpen?
Uit principes, zegt Pavel. Er zijn in de wereld meer kinderen 
dan gezinnen. In Peru leven veel kinderen op straat, ze lijden, 
worden uitgebuit. Ik vind voor kinderen zorgen een plicht 
van burgers. En ik vind het geweldig om te doen. Liesbeth: Ik 
droomde hier al van toen ik klein was. Ik speelde al dat mijn 
knuffels van de straat kwamen, dat ze dan bij mij mochten 
wonen. Het is nooit saai en altijd gezellig. Ik wil graag iets 
van mezelf delen met anderen. Dat je iets goeds kan doen.

Wat zijn jullie grootste ambities?
“Succes is voor mij dat mijn omgeving verbetert”, stelt Pavel. 
“Als het goed is voor iedereen, dan is het ook goed voor mij. 
Ik wil niet veel geld of beroemd zijn, maar de community 
beter en rechtvaardiger maken.” Liesbeth is heel tevreden 

met hoe haar leven nu is. “Ik vind het heel fijn dat ik nu wat 
minder hard op kantoor werk. Het is mooi om de kinderen 
te helpen hun plek in de wereld te vinden. Ook doe ik nog 
steeds werk voor Hoedje van Papier, dus ik blijf betrokken bij 
Rotterdam. Ik zou alleen wat meer financiële zekerheid willen. 
Dat geeft onrust: is er wel genoeg geld om het Familiehuis 
Pachachaca te kunnen blijven draaien? En binnen Pachachaca 
zou ik graag nog een minibedrijfje voor vrouwen realiseren, 
zodat zij zelf inkomsten kunnen genereren en zelfstandig 
kunnen zijn.”

Waar zouden jullie nieuwe donaties graag voor 
gebruiken?
We zouden de kinderen nog meer kansen kunnen bieden 
om hun talent te ontwikkelen. Fernando kan bijvoorbeeld 
heel goed voetballen. Het zou voor hem mooi zijn als hij 
naar de voetbalacademie kan. En Maria houdt van optreden 
en zingen. Zij zou dan naar zangles kunnen. José is goed in 
dansen. Hem zouden we ook graag verder helpen. Een ander 
kind zou weer graag naar de tekenacademie gaan.

Liesbeth, Pavel en de kinderen steunen? Doneer dan via 
NL81INGB0004644474 ten name van Stichting Hoedje van 
Papier, omschrijving: Pachachaca.

Vrijwilligerswerk als mama en papa 
in Familiehuis Pachachaca
Liesbeth van Hoedje van 
Papier heeft een prachtig 
nieuw project in Peru

Liesbeth en Pavel kwamen bij ons langs op de redactie. Dit vonden wij heel 
interessant, omdat Liesbeth één van de oprichters is van Stichting Hoedje van 
Papier. Dankzij haar volgen wij vandaag bijvoorbeeld de workshop Krant Maken. 
En ze is nu weer bezig met een ander interessant project. Samen met haar man 
Pavel runt ze familiehuis Pachachaca in Peru waar tien kinderen, die geen veilig 
thuis hebben, hun jeugd door kunnen brengen. Omdat ze nu een paar weken in 
Nederland zijn hadden we de kans hen te interviewen tijdens onze laatste les!

De kans om je talent te 
ontwikkelen

“We vinden dat iedereen een kans moet krijgen om zijn 
talent te ontwikkelen. Of het nu Peruaanse kinderen 
zijn of Rotterdamse kinderen, of statushouders die in 
Nederland zijn aangekomen. Iedereen heeft talent of 
een droom. Maar de omstandigheden zijn soms zo dat 
er geen mogelijkheid is dit talent te ontwikkelen of de 
droom te realiseren. Met Pasa la Voz en Hoedje van 
Papier gaven we kinderen de kans hun stem te laten 
horen, zodat zij kunnen vertellen wat zij denken en 
dromen. We maakten magazines, video’s en hadden 
zelfs een eigen tv-programma. In Rotterdam werd de 
doelgroep snel breder. Nu maken jullie een krant via 
SamenDoorSamen. Het is mooi om betrokkenheid te 
tonen met mensen uit verschillende landen en hen de 
weg te wijzen en te verwelkomen. Zo laat je zien dat 
Nederland een vriendelijk land is waar mensen wonen 
die heel aardig zijn. Het is niet makkelijk als je in een 
nieuw land moet uitzoeken hoe alles werkt. Dan is het 
fijn als anderen helpen. Zo krijg je ook een leukere stad: 
als iedereen zich er goed voelt en mensen elkaar leren 
kennen.”

Liesbeth, Pavel en de kinderen aan het wandelen in de bergen Samen met Liesbeth en Pavel

Liesbeth en Pavel op de redactie


