
Meedoen in Rotterdam! 
Dat is het thema van onze 
krant. We hielden interviews, 
deden onderzoek, maakten 
foto’s en gingen op reportage. 
En zo kwamen wij erachter dat 
je in Rotterdam op heel veel 
verschillende manieren mee kan 
doen. Ook maakten wij kennis 
met vele Rotterdammers die heel 
druk bezig zijn iedereen de kans te 
bieden om mee te doen in de stad.

Kennen jullie bijvoorbeeld 
Luchtpark Hofbogen? Het is 
een park in de lucht, op een plek 
waar vroeger Station Hofplein 
was. We gingen er een reportage 
maken. We werden verrast door 
een park op een plek waar we het 
niet verwachtten: tussen de hoge 
gebouwen en Rotterdamse wolken. 
Het staat er vol met fruitbomen, 
bloemen, groenten en kruiden. 
“Iedereen kan komen helpen”, 
vertelt stadsboerin Hilde Labadie.

En zijn jullie de InburgerKing 
al een keer tegengekomen? 
Hij rijdt als een superheld op zijn 
motor door de regio en probeert 
zo veel mogelijk statushouders aan 

een baan te helpen. Hij kwam langs 
bij ons op de redactie (in buurthuis 
de Propeller) voor een interview. 
Zelf is hij een journalist die wil 
dat zijn verhalen ook oplossingen 
bieden. “Ik wil het mensen naar 
de zin maken, zorgen dat iedereen 
meedoet”, stelt hij.

Helden zijn er nog veel meer 
in het Oude Noorden. Aan de 
Zwaanshals zit namelijk een project 
dat zo heet. Helden van het Oude 
Noorden helpt gezinnen die het 
niet makkelijk hebben. We spraken 
coördinator Gerlinda Robbertsen 
en de maatjes Arina en Darlene. 
Wie zijn nu precies de helden?, 
wilden wij graag weten. En welke 
daden hebben hen tot helden 
gemaakt?

Veel Rotterdammers doen 
mee met een eigen bedrijf. 
Een eigen beautysalon of 
naaiwinkel? Dat lijkt ons ook 
wel wat. Maar hoe pak je dat aan? 
Wat is er nodig? Waar begin je? 
Die vragen stelden wij aan Romke 
van der Steeg en Margreth Entingh. 
Zij zijn van het project EigenBaas, 
waar statushouders een training 

kunnen volgen die hen helpt 
bij het opzetten van een eigen 
onderneming.

Interessant was de 
ontmoeting met Maja 
Becanovic van FondsDBL. Zij 
vluchtte in de jaren ‘90 voor de 
oorlog in Joegoslavië. In Nederland 
dacht ze dat het haar nooit zou 
lukken om mee te doen zoals 
de Nederlanders. Ze leerde de 
taal, ging studeren en heeft nu 
fantastisch werk. We vroegen haar 
tips om goed mee te kunnen doen 
in Rotterdam.

En op nog veel meer manieren 
proberen wij mee te doen. 
We dachten na over wat meedoen 
voor ons betekent en maakten 
hier foto’s van. We interviewden 
andere mensen over ‘Meedoen in 
Rotterdam’. We bezochten een 
voetbalwedstrijd van Feyenoord 
en deden mee met de supporters. 
En we werkten hard en met heel 
veel enthousiasme aan deze mooie 
krant. Zo deden we mee als trotse 
journalisten van De Nieuwe 
Rotterdammert!

De Nieuwe Rotterdammert - Jaargang 3 - Editie 4  / Rotterdam Noord - Juli 2019

Een krant over meedoen!
Met trots presenteren wij de vierde editie van De Nieuwe Rotterdammert! De krant waaraan wij acht weken lang heel hard en 
enthousiast hebben gewerkt. ‘Wij’ zijn statushouders uit Syrië, Eritrea, Irak en Iran. In Rotterdam zijn wij begonnen aan een nieuw 
leven. In deze krant laten we zien wat ons bezighoudt, hoe graag wij willen leren, werken en vooral echt meedoen 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 vierde 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 15 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

Zijn naam is Bereket. Hij komt uit Eritrea. Hij is 33 jaar. Hij is drie 
jaar en negen maanden in Nederland. Hij doet vrijwilligerswerk in 
een winkel met tweedehands spullen. Zijn taalniveau is A2. In zijn 
eigen land was hij soldaat. Zijn hobby’s zijn timmeren en schilderen, 
want hij werkte vroeger als timmerman.

Dit is Meri. Zij is 25 jaar. Zij komt uit Eritrea. Zij woont nu drie jaar 
en zes maanden in Nederland, in Rotterdam op het Noordereiland. 
Zij is bezig met Nederlands leren op niveau A2. Straks wil zij de 
opleiding Zorg doen. “Maar eerst ga ik beter Nederlands leren en 
daarna werk zoeken.”

Haar naam is Masi. Zij komt uit Iran. Zij is 46 jaar. Zij is drie jaar in 
Nederland. Zij woont in Hoogvliet. Zij is getrouwd met Jamshid. Zij 
heeft twee kinderen. Haar hobby is zwemmen en winkelen. In Iran 
had zij haar eigen kapsalon.

Hij is Mirheteab. Hij komt uit Eritrea, maar nu woont hij in het 
Oude Noorden in Rotterdam. Hij is 35 jaar, getrouwd en hij heeft 
twee kinderen. Hij is vijf jaar geleden uit Eritrea gevlucht. Hij houdt 
van fietsen en zwemmen.

Haar naam is Halah. Zij komt uit Irak. Zij is 34 jaar. Zij is drie jaar 
geleden naar Nederland gekomen. Zij is klaar met inburgeren en wil 
als verkoper werken. “Mijn grote droom is werken bij Mediamarkt. 
Mijn hobby is hardlopen en luisteren naar muziek.”

Dit is Tofihg. Hij  komt uit Alahwaz, een staat in Zuidwest-Iran. Het 
is een klein land in de greep van Iran. Daarom spreekt hij twee talen. 
Zijn moedertaal is Arabisch en hij spreekt ook Farsi (Perzisch). Zijn 
hobby is inline-skaten. Hij woon in Rotterdam en is nu drie jaar in 
Nederland. In Iran studeerde hij voor petroleumingenieur. “Ik ga door 
met studeren hier in Nederland en moet het niveau van mijn Engels 
verbeteren om naar de universiteit te gaan.”

Haar naam is Dahab. Zij komt uit Eritrea en is 32 jaar. Zij is vijf 
jaar en twee maanden in Nederland en woont in Crooswijk. Zij was 
getrouwd, maar is nu gescheiden. In haar land was ze huisvrouw. 
Haar hobby is bezig zijn als kapper of naaien. In Nederland wil zij 
werken als naaister.

Dit is Reem. Zij komt uit Syrië en zij is 42 jaar. Zij is getrouwd en 
heeft vier kinderen. In Syrië werkte zij als docent. Haar hobby’s zijn 
tekenen en zwemmen. “Nu wil ik een goede baan vinden. Ik hoop 
ook dat ik een goed leven met mijn gezin zal hebben.”

Aan deze krant werkten verder mee: Khalil, Elias, Basem, Maekele, Mohamed (redactie); Zo Alfeqar Mohammad (grafisch ontwerp) en Bart van Zessen (workshopdocent).

Haar naam is Tabe. Ze komt uit Eritrea. Ze woont nu in Rotterdam. 
Ze is getrouwd, maar ze heeft geen kinderen. Haar hobby is 
wandelen. “Ik wil graag werken in een kinderopvang”, zegt zij.

Haar naam is Fiori. Zij is 25 jaar. Zij komt uit Eritrea. Zij is getrouwd 
en heeft geen kinderen. Zij woont nu bijna vier jaar in Rotterdam. Zij 
wil graag in de zorg werken. Haar hobby’s zijn zwemmen en sport.

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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In Rotterdam Noord wonen helden. Dat kwamen we te weten door een bezoek aan Helden van het 
Oude Noorden aan de Zwaanshals. We vroegen ons af: wie zijn deze helden precies en welke daden 
hebben hen tot helden gemaakt? Antwoord op onze vragen kregen we van de maatjes Darlene en 
Arina en van projectcoördinator Gerlinda.

Gerlinda is coördinator van Helden van het Oude Noorden, een gezinsproject van Stichting Talent 
Present. Ze houdt zich ook bezig met fondsen werven en met allerlei organisatorische zaken. “We 
zoeken manieren om mensen verder te helpen die zich moeten redden met een klein netwerk, 
weinig middelen of zonder verblijfsvergunning of vaste woon- of verblijfplaats.”

Arina is medewerker bij Helden van het Oude Noorden. 
Ze is afgestudeerd in Toegepaste Psychologie. Ze is 
nu toegelaten bij de studie Leren & presteren aan de 
Erasmus Universiteit. Ze is van Armeense afkomst, 
maar is in Leiderdorp geboren. Verder houdt ze van 
sporten. Met kickboksen kan ze zich even lekker 
uitleven. “Ik wil me graag inzetten voor de wijk. Ik hou 
van mensen helpen, anderen kansen geven.”

‘Ik hou van dit land’ 
Darlene woont in Noord. Ze heeft een dochtertje 
van 4 jaar die nu net naar school gaat. “Het gaat 
goed met ons”, zegt Darlene. Ze gaat graag een paar 
uurtjes in de week naar gym. Ze heeft vroeger de 
kappersopleiding gedaan, maar nu wil ze  in de zorg 
verder. “Mijn werk is voor mijn dochtertje zorgen, maar 
nu ze naar school gaat, krijg ik wat meer tijd voor 
mezelf.” Darlene is half Chinees en half Antilliaans en 
ze is geboren op Curaçao. Sinds 2000 woont ze in 
Nederland. “Ik hou van dit land.”

Arina en Darlene zijn maatjes sinds 30 maart. Toen 
was er een feestelijke start met gezinnen en maatjes. 
“We gingen samen eten, heel veel gezelligheid. Er 
werden bloemen uitgedeeld en we maakten kennis 
met elkaar. De week daarna hadden we onze eerste 
afspraak.”

Workshops & maaltijden 
Op dinsdag zijn er workshops bij Helden van het 
Oude Noorden. “Dan gaan we samen aan de slag 
met een thema, bijvoorbeeld Toekomst. We dachten 
na over wat we willen in de toekomst en knipten en 
plakten plaatjes uit tijdschriften op een groot vel: een 
toekomstbord. Zo kwamen we er achter dat Darlene 
graag met ouderen wil werken en dat ik verder wil 
studeren”, vertelt Arina.

De workshops, maar ook de maaltijden, zijn leuk voor 
mensen die niet veel contacten hebben. “Eerst dacht 
ik: samen eten, aan een tafel met onbekenden? Oh my 
gosh! Maar voor mij was dit heel goed”, vindt Darlene. 
“Je leert andere mensen en culturen kennen. Zo kom 
je buiten je eigen kring. Je leert open te zijn. Dat voelt 
goed.”

Hoogtevrees 
Samen spreken ze ook af om te kletsen. “Of we gaan 
schilderen met het dochtertje van Darlene.” Arina gaat 
ook mee naar afspraken als Darlene dat wil en samen 
stelden ze een keer een cv voor haar op. Binnenkort 
willen ze samen een uitje plannen. Iets met de 
Rotterdampas, maar niet de Euromast. “Want ik heb 
hoogtevrees”, zegt Darlene.

Wat doet Helden van het Oude Noorden precies?
Helden van het Oude Noorden richt zich vooral op 
gezinnen die het niet makkelijk hebben. Bijvoorbeeld 
omdat ze nieuw zijn in Nederland, een klein netwerk 
hebben, geen werk hebben of in de bijstand zitten. En 
soms zijn er nog allerlei andere problemen.

Wie zijn helden en waarom?
Voor ons ben je een held als je zegt: het gaat eigenlijk 
niet zo lekker, ik wil graag een maatje. Dat vinden wij 
een heldendaad, want je zegt eigenlijk: ik geeft het niet 
op, ik ga ervoor! Daarom noemen wij onze deelnemers 
helden. We vinden het heel moedig dat ze meedoen.

Wat doen jullie allemaal?
We koppelen maatjes aan gezinnen, organiseren 
maaltijden, workshops, uitjes en de kinderclub 
‘Heldenkids’. Een maatje kan voor een gezin echt 
het verschil maken. Een soms kleine stap kan grote 
impact hebben. Ons uitgangspunt is niet ‘Wat is het 
probleem’, maar meer: ‘Wat is jouw talent?’. Hoe 
kunnen we talent inzetten om dichter bij een droom te 
komen.

Bij een droom?
Ja, de gezinnen hebben heel realistische dromen. 
Geen onbewoond tropisch eiland met een villa en 
een zwembad, maar een haalbaar doel. Waar wil je, 
bijvoorbeeld over een jaar, echt zijn met een opleiding, 
werk of jouw Nederlands.

Hoe kunnen wij meedoen in Rotterdam?
Veel mensen leren kennen. Er zijn heel veel mensen 
die je graag willen helpen. Maar dan moeten ze wel 
weten wat jij nodig hebt. Als je dat aan iedereen 
vertelt, komen ze misschien op een idee of ze kennen 
iemand. Doe vrijwilligerswerk, want het is leuk en je 
maakt anderen blij doordat je iemand helpt. Je laat zo, 

als je werk zoekt, ook zien: ik ben druk bezig, ik wil 
meedoen.

Heb je nog een goed advies voor ons?
Wees nooit bang om vragen te stellen. Alleen dan vind 
je iemand die wil helpen. Wij kennen bijvoorbeeld een 
gezin dat dacht dat kinderopvang wel heel duur moest 
zijn. Ze vroegen hulp en zo konden wij laten zien dat 
daar best regelingen voor zijn. Iemand anders wilde 
net als vroeger weer werken in een kledingwinkel. We 
vroegen hier in een tweedehandswinkel in de wijk of 
hij mee kon helpen met opknappen van de zaak.

Hoe kan je meedoen aan Helden van het Oude 
Noorden?
Gezinnen kunnen zich aanmelden en ook als maatje 
kan iedereen meedoen. Als je kan luisteren en 
meedenken ben je al waardevol. Iedereen kan bellen of 
mailen voor een kennismakingsafspraak. Dan vragen 
wij wat belangstellenden verwachten van het project 
en van een maatje en zo gaan we aan de slag.

Wat zijn jullie plannen?
We zijn nu net begonnen en wilden het project een 
jaar laten lopen. Maar het gaat zo goed dat we langer 
door willen. En we hebben nog een leuk zomers plan. 
Op 6 juli willen we met alle gezinnen naar het strand in 
Scheveningen. Met mooi weer gaan we dan spelletjes 
doen op het strand. Echt even eruit, iets anders.

Interview met Darlene en haar maatje Arina
Je leert open te zijn, dat voelt heel goed

Interview met coördinator Gerlinda
Een held is iemand die zegt: 
het gaat eigenlijk niet zo lekker, ik wil een maatje

Website: www.stichtingtalentpresent.nl
Telefoon: 06-13065694
Adres: Zwaanshals 287
Open: ma t/m vrijdag 
10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur

Meer weten?

Arina en Darlene

Halah, Gerlinda en Tofihg

Kinderclub

Mensen leren kennen
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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, Irak en Syrië? Die vraag stelden we mensen die langsliepen op de Spoorsingel (dat is vlak bij onze 
redactie). Zo gingen wij oefenen met interviewen en fotograferen en leerden we mensen uit de wijk kennen. Sommigen wisten 
weinig, maar waren wel nieuwsgierig. Anderen wisten best veel over onze landen te vertellen. We waren onder de indruk!

Wat iedereen moet weten over...

De één weet heel veel, de ander heel 
weinig van de oosterse wereld

Wat iedereen moet weten over...

Sibabi schenkt koffie en thee in Huis van de Wijk de 
Propeller. Hij weet dat er oorlog is en weinig democratie in 
Irak. “De mensen zeiden ‘er is geen democratie’, dus moest 
er oorlog komen om democratie te brengen in Irak.” Saddam 
Hoessein moest weg. Dit laatste lukte, maar de problemen 
bleven. Nu is er een president en is het allemaal niet beter 
geworden. “Veel Irakezen wonen nu overal in Europa, ook in 
Nederland”, weet Sibabi.

Op de Spoorsingel waar wij onze interviews houden, heeft 
mevrouw Jacobs ook wel even tijd voor ons. Zij is goed 
op de hoogte van de situatie in Syrië. “Heel dramatisch wat 
daar allemaal gebeurt. Het begon met een volksopstand en 
daarna kwam een soort stammenoorlog waarin Assad heel 
slecht voor zijn eigen bevolking was.” We vragen of mevrouw 
Jacobs ook Syrische mensen kent. “Ik ken geen Syrische 
mensen”, zegt zij. “Ben jij Syrisch? Wat leuk, dan ontmoet ik 
nu dus een Syrisch meisje.” We vragen wat zij nog meer weet 
over Syrië. “Het had een prachtige oude antieke cultuur, een 
mooi land met een rijke geschiedenis. Ik weet dat Aleppo 
fantastisch was, met prachtige cultuurschatten. Het is erg 
jammer dat dit voor een deel is vernietigd.”

Meneer San weet heel weinig over Eritrea. Hij werkte 
als docent op een internationale school en had daar wel 

leerlingen uit Eritrea. Maar zijn vak was biologie en daarom 
leerde hij niks over het land. “Ik weet dat het in Afrika ligt en 
dat er iets is met een koning? Een president? En ze hebben er 
een bepaald geloof.”

John vindt dat hij te weinig weet over Syrië. “Het gaat er 
niet goed, het is er niet leuk. Uit de media weet ik over de 
oorlog. Veel burgers zijn hierdoor getroffen.” Ken je ook 
Syrische mensen? vragen we hem. “Ja, jou nu!” zegt hij. We 
vertellen hem dat in Syrië aardige mensen wonen en dat hij, 
straks als het vrede is, welkom is op vakantie te komen in 
Syrië.

Santiago komt zelf uit Suriname. “Ik weet dat Eritrea naast 
Soedan en Ethiopië ligt en dat er twee geloven zijn. En er is 
burgeroorlog, toch?”

Vlak bij Centraal Station komen we Vera tegen. We stellen 
ons voor, leggen haar uit dat we journalisten zijn van De 
Nieuwe Rotterdammert. We stellen onze vraag: wat weet u 
over Irak? “Oh, veel te weinig”, zegt Vera meteen. “Ik weet 
waar het ligt en daar houdt het eigenlijk mee op. Ik weet wel 
dingen over de oorlog in Irak. Het is er in ieder geval wel 
minder veilig dan in Nederland. Misschien is het er warm, 
maar misschien is dat een vooroordeel.”

Ik ben Tofihg Heydari. Ik kom uit Zuid-Iran en ik ben bezig 
met Workshop Journalistiek. Mijn docent vroeg me om op 
straat mensen te interviewen en een vraag over mijn land te 
stellen. Ik had het eerste interview met Poppy, zij woont in 
Rotterdam. Zij heeft op school nooit over Iran geleerd. Haar 
buurman komt uit Iran, maar zij zei dat zij niet zoveel contact 
met hem heeft. Ze  hoorde alleen dat hij naar Nederland 
kwam, omdat hij problemen in Iran kreeg. Ze had ook Iraanse 
klasgenoten, maar ze hadden niet direct contact. Ja, er zijn 
veel mensen die niet weten wat er in de oosterse wereld 
gaande is. Ik was enthousiast geworden om meer mensen te 
interviewen en benieuwd naar wat ze te zeggen hebben.
Ik interviewde Inge en Roos, ze wonen in Rotterdam 
studeren allebei aan de Erasmus Universiteit. “Ik weet niks 
over Iran”, zegt Inge. Maar Roos heeft een vriendin en zij is 
half Iraanse. “De religie in Iran is de islam en de vlag van het 
land is wit, rood en groen. De mensen hebben er niet heel 
veel te zeggen. Het is heel anders dan in Nederland.” Roos 
heeft met haar vriendin vesengoon gegeten en dat vond zij 
echt lekker. “Heerlijke kruiden!” Het is populair eten in Iran, 
gemaakt van kip of vlees met granaatappelmelasse, groente, 
walnoot en, ja inderdaad, heerlijke kruiden.” Het was een 
geweldige ervaring om met Rotterdammers over Iran te 
praten.

Interview en foto’s: Tofihg, Halah, Maekele en Reem

Sibabi en Halah Maekele en Meneer San

John en  Reem Inge,Roos en Tofig Reem en Mevrouw Jacobs

...Eritrea

Eritrea is een klein land, het ligt in het oosten van Afrika, naast Ethiopië, 
Soedan, Egypte en Djibouti. Eritrea heeft ongeveer 5 miljoen mensen. 
Er zijn 9 etnische groepen en de hoofdstad is Asmara. Het is een goed 
land, het is heel mooi en het is lekker weer, want het is bijna het hele jaar 
droog. Het regent niet zo veel en de zon schijnt vaak. Eritrea heeft twee 
havens, bergen, rotsen, bomen en zee. In Eritrea is geen vrijheid, veel 
mensen zijn soldaat, omdat zij in het leger moeten. Het is verplicht. Er is 
geen democratie en geen grondwet. Er is geen gelijkheid en er zijn geen 
verzekeringen. De overheid is een dictator. Jonge mensen mogen niet 
naar school of zelf werk zoeken. In Eritrea is geen vrijheid. Je kan niet 
stemmen op de regering van het land en je mag niet kritisch zijn. Veel 
mensen uit Eritrea vluchten daarom naar Europa. Door de problemen in 
Eritrea. De economie is ook een probleem in Eritrea. Er is geen water, 
geen suiker, geen land. Het traditionele eten van Eritrea is injera (soort 
hartige pannenkoek waarmee vlees, kip, groente en rijst wordt gegeten). 
We maken dat van meel.

Door: Tabe, Masi, Reem, Halah, Meri, Fyori, Maekele en Mihreteab.
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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?

Wat wij wisten over Nederland 
en hoe wij het nu vinden

Nederland is veel kleiner dan Eritrea. Maar ik vind wel dat in Nederland heel veel mensen 
wonen. Misschien wel meer dan in Eritrea. In Nederland vind ik wandelen, werken en studeren 
leuk. Ik ga samen met mijn vrienden uit. Het comfort is heel goed in Nederland. Je kan 
makkelijk met iemand praten. Door Tabe

Ik wist dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog bezet was door de Duitsers, zoals veel 
landen in Europa. De baas van Duitsland was Adolf. Nederland werd in 1945 bevrijd. Toen 
begon de periode van wederopbouw. Ik vind Nederland een democratisch land. Iedereen heeft 
vrijheid en gelijkheid. Er is geen discriminatie. Er is een leuke grondwet. De mensen hebben 
vrije geloven. Mannen en vrouwen zijn gelijk. Dus ik vind Nederland een ontwikkeld land. Het 
is schoon en het volk is aardig. Door Mihreteab

Toen ik in Iran woonde, had ik geen idee van Nederland. Nu woon ik drie jaar in Nederland. 
Alles in Nederland is nieuw voor mij. De taal, het systeem, belasting, boodschappen doen. Dat 
is een beetje moeilijk vind ik, maar ik probeer. Ook was het moeilijk om hier te zijn zonder mijn 
moeder en vrienden. Mooi in Nederland vind ik alle bloemen. Maar het is wel koud en dat vind 
ik niet leuk. Alles is hier goed gepland. Opvallend vind ik dat iedereen hier heel goed samen 
kan leven zonder problemen. Door Masi

Ik wist dat er veel koeien waren en melk en heel veel soorten kaas. En ik zag de Erasmusbrug 
in een film van Jackie Chan. Ik wist dat het weer heel koud was en dat het Internationaal 
Strafhof er was. Door Reem

Ik kende al Nederlandse kippen. Die hebben we veel in Eritrea. Die gebruiken we voor de 
eieren. Het zijn bruinrode kippen. Door Maekele

Het is leuk om nu in Nederland in een democratie te leven. Alle mensen zijn gelijk, ook 
mannen en vrouwen. Er is vrijheid en er zijn veel verschillende mensen. De meeste zijn aardig, 
maar sommigen ook niet. Er zijn ook racisten, maar in Rotterdam heel weinig. Het is een 
mooi land, met mooi weer, want ik hou van regen. De kaas is erg lekker en spinazie ook. Ook 
hebben we hier heel lekker fruit: zwarte bessen en frambozen. En de kapsalon vinden we ook 
lekker! Door Reem

...Syrië

...Iran 

...Irak

Het is een groot land en heeft veertien regio’s. Aleppo was een grote stad met 
veel industrie en handel. Damascus is de hoofdstad. Daar wonen en werken heel 
veel mensen. Het weer is mild. De natuur is prachtig en de bergen zijn heel mooi. 
Je kunt de zee vanaf de top van de berg Selenfa zien. Syrië heeft rivieren: Barada, 
Al Asee en Al Forat. Alle Syriërs houden van hun werk. In het weekend gaan zij 
met de familie samen eten in een familiehuis. Er is heel veel lekker eten. Iedereen 
die tapola, koppa of maklopa proeft, vindt het lekker. Maklopa is bijvoorbeeld een 
gerecht met rijst, aubergine en vlees. Eerst kook je de aubergine in water en zout. 
Daarna de rijst in hetzelfde water. Als alles gaar is, doe je het in een bakje en het 
gebraden vlees wordt erop geplaatst.

Het is heel mooi. Het heeft vier verschillende seizoenen met 
goed weer en het is een heel groot land. De geschiedenis van 
Iran begint ongeveer 3200 voor Christus. Iran heeft heel veel 
grondstoffen en natuurlijke producten. We hebben heerlijke 
groenten en fruit.
Iran heeft veel oude steden in het zuiden. Persepolis is een mooie 
plek van 2500 jaar oud! Esfhan heeft Naghashe Jahan. En in het 
noorden van Iran zijn plekken met heel veel prachtige natuur! De 
mensen van Iran zijn vriendelijk. Er zijn prachtige handgeweven 
tapijten. In heel Iran vind je heerlijke lokale gerechten met kip, 
vlees, vis, rijst en groente

Irak is een mooi land. Het heeft  een mooie  samenleving  met Koerdische, Turks en Arabische 
mensen. Er zijn christelijke, islamitische en joodse mensen. Het heeft twee mooie rivieren genaamd 
Furat en Dijla, in het Nederlands: Eufraat en Tigris. Het zijn de langste rivieren in het Midden-
Oosten. Irak ligt in het Midden-Oosten en grenst aan Turkije, Iran,  Koeweit, Saoedi-Arabië, Syrië 
en Jordanië.  Irak heeft vier seizoenen. De zomer in Irak is echt erg heet. Het wordt soms wel 50 
graden Celsius.  Irak heeft veel oliebronnen, alleen Saoedi-Arabië heeft er meer. Maar helaas, de 
Irakees verdient niets aan de olie, het geeft hem alleen maar problemen. Zaha Hadid is een bekende 
architect. Ze komt uit Irak en heeft  mooie ontwerpen overal in de wereld, bijvoorbeeld in Londen, 
Italië, België en Amerika. Irakezen houden van poëzie en muziek. Irak heeft een mooie geschiedenis 
en cultuur. Mensen in Irak zijn gastvrij en ze houden van mensen helpen. In Irak hebben ze lekkere 
gerechten. Quzi bestaat uit gekookt (en erna eventueel geroosterd) schapenvlees op een bed van 
rijst, waardoor rozijnen, noten, amandelen, erwten en hardgekookte eieren gemengd zijn. Dolma 
is een andere specialiteit en is een mengelmoes van groene pepers, aubergines, kool, bladeren van 
de druivelaar en ui gevuld met gemalen vlees, rijst, look en verschillende kruiden. In Irak hebben we 
veel dadelpalmen. Er worden dadels gekweekt.
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Hoe kunnen we goed 
meedoen in Rotterdam?
Als Nieuwe Rotterdammers willen wij graag echt meedoen in Rotterdam. Op de redactie dachten wij na over de vraag: hoe kunnen 
wij goed meedoen in Rotterdam? Daarna interviewden we elkaar over dit thema om zo ook nog een keer goed alle stappen van het 
interview te oefenen. Hoe doen jullie eigenlijk mee in Rotterdam? En welke tips hebben jullie voor ons om zo goed mogelijk mee te 
doen in de stad als Nieuwe Rotterdammers?

Tofihg wil graag meedoen in Rotterdam. “Ik wil een groep maken van jongeren, bijvoorbeeld 
met mijn klasgenoten. Als vrijwilligers gaan we dan oude mensen helpen en verzorgen. Dat is 
een mooie manier om mee te doen in Rotterdam. Ik hoop dat het gaat gebeuren.”

Bereket, hoe wil jij meedoen in Rotterdam? “Ik wil graag fietsen maken in Rotterdam. Dat 
kan ik als vrijwilliger doen. Of als mijn werk.”

Reem, wat betekent meedoen in Rotterdam voor jou? “Dat alle mensen samenwerken, 
elkaar helpen. Dat ik bijvoorbeeld een vriend ga helpen. Ik bel dan een vriendin en dan gaan 
we samen die vriend helpen.” En hoe kun je goed meedoen in Rotterdam? “Ik denk dat alle 
buren, heel de straat moet helpen met het schoonmaken van de straat. Dan wordt Rotterdam 
prachtig. Alle mensen kunnen samenwerken om de straat zonder afval, mooi te krijgen.”

Halah, hoe doe jij mee in Rotterdam? “Ik probeer samen te werken met alle mensen. Ik vind 
het belangrijk om contact met de mensen te hebben en iemand te helpen als dat nodig is op 
straat. Ik probeer de regels van de gemeente te volgen en wil graag samenwerken in de wijk.”

Tabe vindt het leuk in Rotterdam. Zij vindt het belangrijk veel contact te hebben met 
Rotterdammers. “Ik wil goed Nederlands leren en dan nog veel meer leren. Ik wil een opleiding 
doen, een mbo voor zorg bij Albeda. De opleiding duurt twee jaar. Daarna wil ik werken in de 
zorg.” Dat is voor haar meedoen.

Mihreteab vindt het contact met zijn buren en wijk leuk. Wat is jouw droom? “Ik wil 
technisch werk doen”, zegt hij.

Malou is mijn taalcoach. Ik heb haar 
geïnterviewd. ‘Wat doe jij allemaal in 
Rotterdam?’ is mijn vraag. “Ik werk in 
Rotterdam, ik sport bij Basicfit, ik ga naar 
de supermarkt, ik woon in Rotterdam, ik 
ga wel eens naar de stad, op de fiets ga 
ik altijd, soms ga ik uit eten of gewoon 
koffiedrinken in de stad.” Oké gezellig, 
bedankt! “Ik wil jou ook nog wel wat 
vragen”, zegt Malou. “Wat doe jij in jouw 
vrije tijd?” vraagt zij mij. Ik vertel haar dat 
ik dan naar buiten ga, naar vriendinnen. 
Ook ga ik winkelen of naar het park. Met 
andere mensen praten, dat vind ik heel 
leuk. “Nog een andere vraag: heb je ook 
broers en zussen?” Ik vertel Malou dat 
ik vier broers en vier zussen heb. “Echt? 
Wauw! Gezellig!” zegt Malou. “Hoe lang 
woon je in Rotterdam?” Ik woon al vier 
jaar in Rotterdam. Door Tabe

“Goedemiddag ik ben Tofihg en ik ben bezig met de workshop Journalistiek. Mag ik jou iets vragen?” Zo begin 
ik mijn interview, met Iman. Ze wil best meedoen aan het interview. Ik stel haar vragen over meedoen en over 
wat je allemaal kan doen in Rotterdam. “Oh je hebt hier een winkelcentrum waar je dus kan shoppen, je hebt 
ook sportscholen en allerlei activiteiten in Rotterdam, je kan er bijvoorbeeld rolschaatsen. Er zijn heel veel 
verschillende dingen te doen in Rotterdam, voor jongeren en voor ouderen.” Dat is mooi, vind ik. Heb je nog een 
advies? “Ja je hebt ook websites over Rotterdam waar je kan vinden wat er allemaal te doen is.” Oké, heel erg 
bedankt voor het interview en nog een fijne dag verder!

Stel veel vragen!
Loc leest, om goed mee te doen in Rotterdam, heel veel kranten, 
plaatselijk kranten zoals het AD, en hij kijkt naar RTV Rijnmond, naar 
het lokale nieuws. “Verder ga ik heel vaak naar tentoonstellingen 
en evenementen zoals de marathon, de Wereldhavendagen of 
Koningsdag, heel veel plaatselijke gebeurtenissen, met vrienden of 
soms alleen. Mijn tip is veel lezen, in het ov pak ik de gratis Metrokrant 
om te lezen wat er gebeurt op die dag, ook digitaal lees ik veel 
nieuws. Ik probeer verder heel veel met mensen in contact te komen, 
door vragen te stellen, dat is ook een goede manier om Nederlands te 
oefenen.” Door Reem

Wat doe jij in Rotterdam? Wat dacht je van yoga 
of mindfulness?

Buiten interview ik een 
meneer. Ik vraag hoe ik 
kan meedoen. “Waar 
je aan mee moet doen? 
Tsja, daar zeg je wat. 
Waar je aan mee kan 
doen is voetballen, een 
voetbalclub zoeken. 
Dus..., dat kan.” En 
heeft u nog een goed 
advies voor mij, wil 
ik weten. “Een advies 
voor wat? Wil je 
werk hebben of een 
hobbyclub?” vraagt de 
meneer. “Er is zoveel te 
doen hier. Je kan eh... 
yoga doen, yoga en 
misschien mindfulness? 
Dat is mediteren, 
ennuh... zwemmen 
op een zwemclub, die 
dingen kun je doen.” 
Door Mihreteab

Meneer en Mihreteab

Loc

Iman en Tofihg

Malou en Tabe

Er is heel veel te doen voor 
jong en oud!
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Hoi, ik ben Masi en ik ben bezig met de workshop Krant maken. Mag 
ik u iets vragen? “Zeg maar ‘je’, niet u, maar jij”, antwoordt Ismail, 
hij helpt tijdens de Toekomsttraining. Hij is ook nog niet zo lang in 
Nederland, maar spreekt de taal heel goed en gaat na de zomer naar 
de toneelschool in Arnhem.
Wat betekent meedoen in Rotterdam voor jou, vraag ik Ismail. “Dat 
ik onderdeel ben van de samenleving. Dat ik iets krijg, maar ook iets 
bijdraag.” En hoe kunnen wij beter meedoen in Rotterdam? Ismail: 
“Door vrijwilligerswerk te doen en door initiatief te nemen. Ga naar 
bijeenkomsten, probeer goed te luisteren, want zo kom je te weten hoe 
je meer mee kunt doen.”
Heb je nog een goed advies? “Belangrijk is dat je veel met mensen 
praat en probeer jezelf te zijn. Als je contact hebt met veel mensen, 
kom je verder met jouw leven. Dat is een kleine stap die jij zelf neemt 
en dan ga je vanzelf vooruit. Naar bijeenkomsten gaan, als vrijwilliger 
werken. Zo begint meedoen.” Door Masi

Ik neem het interview op met de telefoon, mag dat? “Ja 
hoor, dat is prima”, zegt de mevrouw die ik interview 
bij Stichting Hoedje van Papier. Ze heet Ancella de 
Heer - wat een mooie naam! - en ze werkt er als 
projectmedewerker. Ik vraag haar wat meedoen in 
Rotterdam voor haar betekent. “Meedoen in Rotterdam 
betekent voor mij dat je in de stad kan doen wat je leuk 
vindt en waarbij je iets kan leren dat belangrijk voor 
je is. Voor mij is belangrijk dat ik hier met mijn familie 
en man in Rotterdam woon, dat ik in Rotterdam werk 
en dat er veel vrienden van mij in Rotterdam wonen. 
En verder dat ik ook in de stad dingen doe die ik leuk 
vind en die belangrijk voor mij zijn. Is dat een goed 
antwoord, Masi?”
Ik vind het een goed antwoord en stel mijn volgende 
vraag. “Hoe iedereen beter mee kan doen in 
Rotterdam?” herhaalt Ancella. “Meedoen in Rotterdam 

dat doe je niet alleen, dat doe je met zijn allen, met alle 
Rotterdammers. We moeten een beetje lief en aardig 
voor elkaar zijn, elkaar kansen geven en elkaar leren 
kennen. Want meedoen, dat doe je samen.”
Wanneer heb jij het gevoel dat jij meedoet in 
Rotterdam? is mijn laatste vraag. “Ehm, dat vind ik een 
moeilijke vraag, maar wel een hele goede vraag. Ik heb 
het gevoel dat ik meedoe in Rotterdam als ik blij ben 
en mij thuis voel in de stad. En dat ik het idee heb dat 
ik genoeg dingen heb om te doen voor mezelf, maar 
ook voor anderen, voor familie en vrienden, maar ook 
voor mensen die ik niet ken. Bijvoorbeeld met werk, 
mensen helpen, of met vrijwilligerswerk. Of even 
iemand helpen op straat als ik iemand zie lopen met 
heel veel boodschappen. Gewoon even helpen, toch? 
Dan heb ik het gevoel dat ik meedoe in de stad.” 
Door Masi

Naast meedoen aan de workshop ‘Krant maken’ zijn wij druk met veel andere lessen en workshops om goed mee te kunnen 
doen in Rotterdam. We leren allemaal Nederlands, maar willen straks ook studeren of mooi werk vinden. Daarom volgen we bij 
SamenDoorSamen ook de workshop Toekomsttraining, om goed na te denken over wat we in de toekomst willen doen en hoe we dit 
het beste kunnen bereiken. Rond de Toekomsttraining interviewden we personen met de vraag: hoe kunnen we goed meedoen in 
Rotterdam?

‘Je neemt een kleine 
stap en dan ga je 
vanzelf vooruit

Gewoon even helpen met die 
boodschappen, toch?

Ismail

Ancella

Zorg dat iedereen jou 
kent in de straat!

Hallo mevrouw, mag ik u iets vragen? Ik ben Reem en ik werk voor 
De Nieuwe Rotterdammert. Hoe is uw naam? “Mijn naam is Manon.” 
Hallo Manon! Hoe kun je goed meedoen in Rotterdam? “Dat is een 
goeie vraag! Toen ik vier jaar geleden in Rotterdam kwam wonen, in de 
Vierambachtsstraat, heb ik er altijd voor gezorgd dat ik naar dezelfde 
winkels ging, zodat ik de mensen in mijn straat goed leerde kennen. 
Dus naar hetzelfde café, naar dezelfde avondwinkel, dezelfde kapper 
en dezelfde bloemist, zodat de mensen mij ook goed leerden kennen en 
ik tegen iedereen hallo, hallo, hallo kon zeggen en praatjes kon maken 
met de mensen. Zo kreeg ik echt het gevoel dat ik onderdeel was van 
mijn straat. Mijn tip is: zorg dat iedereen jou kent in de straat, dat is 
belangrijk. Goed meedoen in de straat.
Wat verder kan helpen is dat je iets bijdraagt. Bijvoorbeeld met 
vrijwilligerswerk. Belangrijk is dat je vrijwilligerswerk doet dat je echt 
leuk vindt, dus niet omdat het moet, maar omdat je het werk of de 
mensen op die plek echt leuk vindt. Het is belangrijk dat je je goed 
voelt waar je bent. Dan kan je veel leren en krijg je veel energie en dat 
geef je ook weer terug aan de mensen. Dat kan natuurlijk ook met echt 
werk of een opleiding”, stelt Manon die vanavond de Toekomsttraining
verzorgt

Manon
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Interview met The InburgerKing
‘Ik wil bij een lach en een traan op de 
eerste rij staan’
Jack Kerklaan is beroemd in Rotterdam. Veel mensen kennen hem als journalist of verslaggever 
van RTV Rijnmond. Anderen zijn hem misschien wel eens tegengekomen als stadsgids van Rondje 
Rotterdam. Maar wij hebben eigenlijk vooral met hem kennisgemaakt als The InburgerKing. Als een 
soort superheld, raast hij op zijn motor door de regio om statushouders aan een baan te helpen, 
zagen wij op de filmpje van Open Rotterdam. Wij zijn heel nieuwsgierig naar het verhaal van deze 
razende reporter. Waarom wil hij statushouders helpen, zodat ze echt mee kunnen doen? En hoe 
word je eigenlijk InburgerKing?

Kun je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Jack Ferdinandus Kerklaan, JFK, net zoals 
die Amerikaanse president. Ik ben geboren in 1960, dus 
ik ben nu bijna zestig, ik loop al een tijdje mee. Ik ben 
geboren in Schiedam en ben de zoon van de melkboer. Die 
kwam vroeger in de straat met zijn flessen melk. Dat deed 
mijn vader. Ik moest vaak met hem mee, de deuren langs, 
aanbellen en melk verkopen. Maar ik vond het geen leuk 
werk. Toen ik op de lagere school zat wist ik één ding al 
heer erg zeker: ik word geen melkboer. Wat ik er wel van 
geleerd heb: over de vloer komen bij de mensen, verhalen 
en problemen aanhoren. Er was toen veel werkloosheid in 
Schiedam, omdat scheepswerven sloten. En er werd veel 
gedronken. Daar is Schiedam, door de jenever, beroemd om. 
Mensen kregen vroeger zelfs uitbetaald in jenever. Ze kregen 
meerdere glaasje per dag van de baas, veel te veel. Dat is niet 
goed voor je. Ik ben trotse vader van twee kinderen en heb 
een Spaanse vrouw. We zijn dertig jaar samen. We denken 
wel eens aan in Spanje wonen, maar alles is hier nog veel 
te leuk. En daar zou ik dan, met alle respect, als een soort 
gastarbeider olijven moeten gaan plukken enzo. Dat zie ik 
nog niet zitten.

Waarom ben je journalist geworden?
Ik ben gek op verhaal. Er was toen ik jong was maar één 
school voor in Utrecht en ik werd twee keer uitgeloot. Ik 
moest ook nog in militaire dienst en heb daarna een lange reis 
gemaakt, anderhalf jaar door het Midden-Oosten. Ik kwam 
toen ook in Syrië en deed alles liftend. Daarna ging ik eerst 
schrijven voor lokale kranten als de Maasstadbode en werken 
als verslaggever bij de VARA. Ik ging radioprogramma’s 
maken. Veel gekkigheid en onzin, maar wel met een beetje 
informatie. Ik interviewde bekende Nederlanders en deed 
live verslaggeving. Maar in Hilversum had ik het snel gezien. 
Je komt toch een beetje in een dorp terecht. Een omgevallen 
emmer, noemen we dat. Ik had zo alleen aan autorijden al een 
werkdag vanuit Rotterdam. En ik hield meer van aanpakken. 
Dan zat ik daar vanaf 8.30 uur op de redactie tot 12.30 uur 
te wachten totdat iedereen z’n kinderen naar school had 
gebracht. En in Rotterdam was zo veel verhaal na de oorlog, 
met de wederopbouw, veel pijn en venijn. Dus toen ik bij RTV 
Rijnmond kon gaan werken hoefde ik daar niet lang over na 
te denken. Ik vind het hier veel leuker, met de mensen, we 
nemen wat meer de tijd voor elkaar, met een kopje koffie. 
Dat is wel weer dat melkboerenwerk. Even rustig samen de 
dingen doornemen. Ik hou van participerende journalistiek. 
Ik wil dat het verhaal ook oplossingen biedt. Dus ellende 
registeren, met een lach en een traan probeer ik vooraan 
te staan. Ik wil het mensen naar de zin maken, zorgen dat 
iedereen meedoet. Daarom ben nu ook InburgerKing.

Wat doe je precies als The InburgerKing?
Tijdens het programma op Open Rotterdam probeer ik 
nieuwkomers snel aan een baan te helpen. Ik zag dat 
veel mensen die vluchten en in Nederland terechtkomen, 
vastlopen door de taal, de bureaucratie. We moeten het 
omdraaien, dacht ik. Dus ze gaan bijvoorbeeld eerst leren 
voor timmerman of zonnepaneelmonteur en daarna gaan 
we kijken wat ze verder nodig hebben om het werk goed 
te doen, zoals de taal of een rijbewijs. Bij het Spartastadion 
hebben we de Beroepentuin waar je kennis kan maken 
met verschillende soorten werk, zoals laadpaalplaatser, 
elektricien of werk in de zorg. In de bouw is heel veel werk. 
Statushouders zijn vaak heel handig. Ze komen uit landen 
waar ze met beperkte middelen toch alles voor elkaar 

moesten krijgen. Die mensen kun je goed gebruiken. Dan is 
het zonde dat ze tegen een barrière van zo’n moeilijke taal 
aanlopen, terwijl het Nederlands beheersen ook nog geen 
garantie op werk geeft. Bij de Beroepentuin kun je in 1,5 
maand je veiligheidscertificaat halen en dat is de basis voor 
een kans op een leuke baan. En het is een succes. We hebben 
al heel wat personen aan werk geholpen en ook vanuit 
Capelle en Amsterdam is er nu interesse voor ons project.

Hoe kunnen wij InburgerKing of Queen worden?
Ga een keer mee tijdens de opnames. Dan kun je zien hoe het 
werkt en of het bemiddelen iets voor je is. We zijn trouwens 
ook aan het kijken of we mediaplekken kunnen gaan 
aanbieden voor wie wil werken als cameraman/vrouw of wil 
helpen bij montage. Als InburgerKing moet je wel veel praten, 
dus goed Nederlands leren is wel belangrijk.

Je bent ook stadsgids. Wat is jouw favoriete plek in 
Rotterdam?
Dat is de Maasboulevard als ik terugkom van vakantie. Dan 
zie je het New York van Europa verrijzen. Dat ziet er heel 
mooi uit.

Heb je ook in het buitenland als journalist gewerkt?
Ik heb mijn handen vol aan alles wat ik hier al tegenkom. 
Ik kan beter hier van nut zijn. En ze zeggen wel eens 
gekscherend: ‘In Rotterdam kom je genoeg van de wereld 
tegen’. Als je het iedereen hier een beetje naar de zin wil 
maken en lokale problemen wil oplossen, is er werk genoeg. 
Ik ben een beetje oorlogsjournalist, met rellen, met voetbal, 
maar dan ga je ook weer op tijd naar huis. Ik ben wel echt 
een journalist van de straat. Alleen maar sport of politiek, dat 
is niets voor mij. Ik wil benaderbaar zijn voor iedereen en dan 
met problemen van de gewone man/vrouw aankloppen bij 
instanties.

Hoe voelt het om mensen te helpen?
Dat voelt af en toe echt wel eens van Yes! als je wat voor 
mekaar krijgt. Er is veel bureaucratie, het contact met het 
Stadhuis loopt soms moeilijk. Het is niet eerlijk, maar als 
journalist kun je soms iets regelen wat mensen zelf niet voor 
elkaar krijgen. Zo ben ik ook wel een beetje Peter R. de Vries, 
een rechercheur die onderzoek doet naar moord, brand of een 
vechtpartij. Dat is mijn frontlinie in de journalistiek. Ik hou van 
mensen, het is dankbaar werk, ik zie ze graag lachen, toch? Ik 
wil dat iedereen een goed gevoel heeft, want het is allemaal 
al lastig zat in de wereld. Daarom wil ik statushouders ook 
graag helpen met werk of een rijbewijs en allerlei instanties, 
die van elkaar niet weten dat ze bestaan, samen laten 
werken.

Heb je nog een goede tip voor ons?
Geloof houden in je dromen en doorgaan totdat het je 
gelukt is. Ik hoop dat jullie het allemaal naar je zin hebben in 
Nederland.

Hoe kunnen wij goed meedoen in Rotterdam?
Doe vrijwilligerswerk en leer de taal. Ga bijvoorbeeld naar de 
banenmarkt (29 juni van 13.30 tot 15.30 uur in het Hilton, 
Weena). Kijk goed om je heen, let goed op en neem veel 
eigen initiatief. Je moet zelf veel ondernemen, dat is belangrijk 
en dan komt er vanzelf een moment waarop je vindt en 
voor elkaar krijgt wat je zoekt. Zoek het op! In de buurt, met 
vrijwilligerswerk of door ergens koffie en thee te serveren. 
Kom achter je deur vandaan. Zoek je buren op, maak je nuttig 
in de straat, wijk en stad.
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Alles goed in beeld

Meedoen in Rotterdam
Bij een goed verhaal of een interessant interview horen mooie 
foto’s. En foto maken is meer dan alleen maar een knopje 
indrukken. We oefenden door onze namen zo mooi mogelijk in 
beeld te brengen. Daarna maakten we foto’s van wat voor ons 
betekent: Meedoen in Rotterdam.

Dit is de Bibliotheek Rotterdam. In de bibliotheek  is het Taalcafé. Het Taalcafé is 
open op elke maandag en woensdag. In het Taalcafé kunnen veel buitenlanders 
meedoen met Nederlands oefenen. Daarom betekent deze plek meedoen in 
Rotterdam voor mij. Door Mihreteab

Meedoen in 
Rotterdam is 
voor mij naaien 
in Crooswijk. Ik 
kom hier met mijn 
vriendin Gomfort. 
Zij vindt het ook 
leuk. Je kan er 
ook stagelopen. 
Later wil ik werken 
als naaister in 
Nederland. Op 
deze plek kan ik 
alvast meedoen. 
Door Dahab

In Bibliotheek Rotterdam 
kan ik meedoen. Daar is het 
lekker rustig en het is groot. 
Ik ga samen met vrienden 
Nederlands leren en boeken 
lezen. In de bibliotheek mag 
je niet schreeuwen en geen  
harde muziek luisteren. 
Niet alle boeken mag je 
meenemen naar huis. Ik vind 
het boek Biebbende heel leuk. 
Kinderen tot 17 jaar krijgen 
de bibliotheekpas gratis. Voor 
ouderen is het niet gratis, die 
moeten betalen. Dus ik vind het 
heel leuk om te doen. Door Meri

Op deze plek voel ik dat ik meedoe in Rotterdam. Voetballen in Rotterdam Zuid. Ik 
vind deze plek heel leuk. Door Tabe

De tram, de bus en de metro. Die zorgen ervoor dat iedereen in Rotterdam 
mee kan doen. Ze brengen je naar 
jouw vrienden, naar de workshop of 
naar jouw werk. Zonder de RET was 
meedoen in Rotterdam niet zo makkelijk. 
Door Masi

Meedoen in Rotterdam is voor mij naar het park gaan. Er zijn veel mooie parken in 
Rotterdam. Ik ga naar het park bij Zuidplein. Daar groeien hele mooie grassen. Dat 
vind ik leuk. Door Fiori

DPFC is een sportschool in Rotterdam Alexander. Ik ben een paar dagen per week 
op die school om te sporten. Op deze school wordt dansen aan kinderen geleerd 
en er is een goede sfeer voor jonge mensen om te sporten. Laten we zeggen dat 
de plaats sportief en effectief is voor alle leeftijdsgroepen in deze buurt en laten we 
zeggen dat deze plek iedereen laat meedoen om sportief te worden. Door Tofihg

De bruggen en boten. Die betekenen voor mij meedoen in Rotterdam. Een brug 
geeft vrijheid om te bewegen. Zelf met een bootje in Rotterdam varen is een 
droom. Door Halah

Ik hou van voetbal en mijn zoon Omar 

ook. Hij is voor Barcelona, maar wij 

houden ook van voetbal in Rotterdam. 

Meedoen betekent voor ons ook naar 

het stadion gaan en juichen voor 
Feyenoord. We leven echt met de 
wedstrijd mee. ‘Jalla, jalla’, roep ik als 

ze bijna scoren. Door Reem
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Op een plek tussen de hoge gebouwen 
en de Rotterdamse wolken...
Een Luchtpark vol fruit, groenten waar je prima mee kan doen!
Wat is een krant zonder een reportage? We leerden dat het een verhaal is met informatie, interview 
en sfeer. We gingen een bezoek brengen aan Luchtpark Hofbogen, omdat we gehoord hadden dat 
het een plek is waar je ook heel goed mee kan doen in Rotterdam. En een park in de lucht? Dat trekt 
natuurlijk onze aandacht. We gingen sfeer proeven en winterpostelein!

We zijn hier al best vaak langs gelopen. Maar een park, 
hier? Waar dan? We gaan een houten trap op, het ruikt 
naar peper, knoflook en kaas. Naar park ruiken doet het 
dus ook al niet. Op eens zien we het, een zwarte merel 
die vrolijk fluit op een bord met Welkom in Luchtpark 
Hofbogen! ‘Een plek om te relaxen, wandelen, spelen 
en genieten van een prachtig Rotterdams uitzicht.’

Een treinstation? 
Goed rondkijken, hebben we geleerd. En het eerste 
dat we zien is een treinstation!? Maar waar je rails 
verwacht is alleen gras. Geen wachtende mensen, 
geen klokken. Wel een veld met plastic schapen? 
Verder een bouwkeet met graffiti en een tuin vol fruit 
en groenten? Wat is dit voor een treinstation... we 
bedoelen: park?

“Het was een treinstation”, vertelt Hilde Labadie. 
Zij is stadsboerin en werkt in de tuin van het park. 
“Jarenlang vertrok hier de trein van Rotterdam naar 
Scheveningen. Hier zie je nog wat rails. Wachten op 
de trein kan hier nu niet meer, maar je kan hier wel 
tuinieren.”

Gastvrouw 
In die keet woonde tot voor kort een hele aardige 

mevrouw, Renée. “Ze had geen huis en ze is 
antropoloog. Ze wilde onderzoeken hoe mensen zich 
gedragen in een park. Ook was ze meteen een soort 
parkpolitie die alles in de gaten hield, ook ‘s avonds. 
Maar ze was vooral gastvrouw van het park.”

Het park is hoog, het lijkt echt in de lucht te hangen en 
we kunnen heel veel gebouwen zien. We vinden het 
park heel mooi en groen en het ruikt lekker. Je kan op 
de kunstschapen zitten of er tegenaan leunen. Er zijn 
kleine groene aardbeien. Een paar grote zijn al rood en 
bijna rijp. We zien picknicktafels en gaan even zitten 
om de sfeer verder te beschrijven.

Stadsboerin 
Hilde woont in het Oude Noorden, hier vlakbij. “Ik 
werk in de Stadslandbouw. Ik ben stadsboerin en 
sociaal hovenier”, vertelt zij. “En zangeres. In de warme 
maanden werk ik meer als stadsboerin en in de winter 
ben ik meer zangeres.”

Elke dinsdagochtend komt zij werken in de moestuin 
van het Luchtpark, samen met vrijwilligers. “Het 
onkruid weghalen, zaaien, planten, kijken of alles 
goed gaat en oogsten wat rijp is. Er staan meer dan 
honderd fruitbomen. We hebben bessenstruiken, 

Op de foto met Hilde

Schapen
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kruidenbedden en groenten. De oogst delen we met elkaar.”

Ze vindt het heel leuk werk, lekker buiten en met andere 
mensen, leuke collega’s en vrijwilligers. “Ik hou van groenten 
verbouwen, fruit telen en van mensen dingen leren. Bijvoorbeeld 
hoe je zelf je eigen bonen kunt telen. Heel veel mensen weten 
niet hoe dat moet. En ik hou ook van veel bewegen. Gisteren 
hebben we compost omgeschept. Ik hoef nooit naar de 
sportschool.

“Ik krijg altijd groenten mee en ik vind het ook heel leuk om te 
oogsten en dat dan aan andere mensen mee te geven, zo van 
Kijk! Wij hebben heel veel! Neem maar mee, want het is te veel”, 
zegt Hilde die ons ook allemaal een bosje peterselie geeft om 
mee naar huis te nemen. “We hebben er echt te veel van.”

Kom langs op dinsdag! 
Hilde vindt het klimaat belangrijk. “Door zelf te tuinieren, hoef je 
het niet te kopen in de supermarkt. Daar liggen sperziebonen uit 
Kenia. Ik vind dat we hier beter boontjes uit Nederland kunnen 
eten en mensen in Kenia hun eigen gewassen. Zelf groenten 
en fruit verbouwen is beter voor de wereld. Het is concreet iets 
doen aan de problemen die er zijn met het klimaat.”

Dat klinkt mooi, vinden wij. We krijgen zin om mee te doen. 
“Dan moet je langskomen op dinsdag en zeggen: ik wil graag 
meedoen”, stelt Hilde. “We houden later wel een gesprekje om 
uit te leggen wie wij zijn en wat we doen en om te weten wat 
een vrijwilliger graag wil: iets leren, alleen helpen of ook graag 
groente meenemen.”

Grappige plek 
Ze vindt het Luchtpark echt een grappige plek. “Het is heel 
open. Veel mensen komen er wandelen, de gemeente komt 
de tuin laten zien, gisteren nog aan een internationale groep, 
Italianen geloof ik. Er waren toen ook studenten uit Noorwegen 
en jongeren uit Gorkum. Ik denk dat heel veel mensen dit een 
fijne plek vinden. Groen, zonnig, er groeien groenten en fruit.”

We kijken onze ogen uit. We zien appeltjes, peertjes, 
frambozen- en bramenstruiken, aardappelen, eeuwige prei, 
rucola, tuinbonen, wintersla, bloemkool, spinazie, peulen en 
winterpostelein. Winterpostelein? “Ja proef maar, daar kun je 
salade van maken”, vertelt Hilde die ons allemaal een blaadje 
geeft om te proeven. “En dit is snijbiet, een hele toffe plant met 
heel veel blad.” Lekker! Die kennen we uit Eritrea.

Proef een appeltje
‘Met deze tuin hebben we de natuurlijk begroeiing, zoals die 
oorspronkelijk in de polder voorkwam, teruggebracht. Proef 
gerust een appeltje’, lezen we op een bord. Het park is open van 
10.00 uur tot zonsondergang, ook in het weekend. Alleen op 
dinsdagochtend wordt er gewerkt door Stichting GroenGoed, 
die de tuin verzorgt.

Hilde werkt nu iets meer dan een jaar in de moestuin van het 
Luchtpark. Daarvoor hielp zij ook al als vrijwilliger in andere 
parken en tuinen. Ze werkt samen met zo’n tachtig à honderd 
vrijwilligers, de gemeente, welzijnsorganisaties en de Nico 
Adriaans Stichting (daklozenopvang). “Als we te veel oogst 
hebben, brengen we het daar naartoe of naar de Pauluskerk.”

Lieveheersbeestjes 
Van brandnetels, die aan de rand staan, kun je soep maken, 
vertelt Hilde. “Wel eerst handschoenen aan. Hier groeien straks 
sperziebonen en dit is kamille, daar kun je thee van maken, dan 
slaap je lekker. Deze kervel kun je niet meer eten, want hij is 
te oud. We zouden hem kunnen weghalen,  maar we laten het 
staan omdat de lieveheersbeestjes er graag inzitten. Kijk, deze 
hier zijn baby’s aan het maken. En lieveheersbeestjes eten weer 
bladluizen.”

Wil je leren tuinieren? Zelfgekweekte groenten en fruit 
mee naar huis nemen? Vaker naar buiten? Een nieuwe 
groep mensen leren kennen? Actief bezig zijn? Klussen, 
schilderen of bouwen met hout? Kom langs en doe mee 
tijdens een werkmoment! Wees welkom!
Meer informatie staat op hun website: www.
groengoedrotterdam.com of stuur een mailtje naar:
info@groengoedrotterdam.com

De tuinen van GroenGoed 
zijn open op:

dinsdag 11-14 uur Tuin op Hofbogen; dinsdag 15-17 uur 
Wilgenplantsoen
woensdag 14-17 uur Vredestuin Noord; in de oneven 
weken 15-17 uur Bergwegplantsoen
donderdag 9.30-12 uur Vredestuin Noord; 13-17 uur Park 
Pompenburg
vrijdag 11-14 uur Vredestuin; 15-17 uur Bloklandtuin
zondag 14-17 uur Vredestuin Aardbeien

Ontmoetingsplek

Hilde laat lieveheersbeestjes zien in de Kervel

Bloemen en hoge gebouwen in de lucht
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Meedoen met een eigen bedrijf? 
Het kan via EigenBaas!
Veel Rotterdammers doen mee met een eigen bedrijf. Een eigen beautysalon of naaiwinkeltje? Dat 
lijkt ons ook wel wat! Maar hoe pakken we dat aan? We nodigen EigenBaas uit voor een interview. 
Romke van der Steeg en Margreth Entingh zijn projectleider en coach bij dit project dat trainingen 
verzorgt in een eigen bedrijf opstarten.

“Het is het leukste wat ik heb gedaan”, vertelt Romke. 
“Vroeger was ik directeur van een bedrijf. Dit is veel 
leuker, want het gaat om iémand. Je helpt iemands 
droom verwezenlijken.” Margreth: “Je volgt het proces 
van mensen die van hun hobby of droom hun beroep 
of eigen onderneming gaan maken.”

EigenBaas is een samenwerking van Gemeente 
Rotterdam, Qredits (microkrediet) en 
VluchtelingenWerk. Statushouders kunnen er een 
training van tien weken volgen, gegeven bij de Kamer 
van Koophandel. “Niet zo maar een traininkje, maar 
begeleiding naar een echte, eigen onderneming.”

Melanya Wedding & Cake 
Het project heeft zo minstens twaalf ondernemingen 
helpen opstarten. Een succes is bijvoorbeeld Melanya 
Wedding & Cake op de Wolphaertsbocht. Melanya uit 
Armenië runt daar een goedlopend bedrijf dat feesten, 
Oost-Europese stijl, verzorgt met prachtige taarten. 
“Ze wist heel goed wat ze wilde toen ze de training 
begon en had al veel ervaring.”

Van de twaalf personen die per training meedoen, 
starten er zo’n 4 of 5 met een eigen bedrijf.
Soms blijkt een eigen onderneming (nog) niet het beste 
idee. “We hadden een kok die een eigen restaurant 
wilde beginnen. Maar hij kon ook een jaarcontract 
krijgen bij een goed restaurant. Dan is het verstandig 
om eerst die ervaring op te doen.”

Weet wat je wil 
Of een meisje dat Libanees wilde gaan koken. “In Syrië 
had ze bouwkunde gestudeerd. Ze werd toegelaten 
op de Hogeschool van Rotterdam. Met een hbo 
Bouwkunde kan ze in Nederland waarschijnlijk veel 
meer bereiken dan met Libanese broodjes.”

Margreth: “Mensen komen binnen met een droom. Na 
tien weken zijn het andere mensen geworden. Ze doen 
mee in de maatschappij. Misschien is de onderneming 
niet gelukt, maar je maakt wel een ontwikkeling door, 
je krijgt veel theoretische kennis en weet wat je wil.”

Qredits maakt de nieuwe bedrijfjes mogelijk. Als 
statushouder kun je vaak niet bij een bank lenen. 
Qredits verleent microkredieten aan mensen die niet 
genoeg geld hebben om een onderneming te starten. 
“Het gaat vaak om gedurfde plannen, plannen met 
risico.”

Eritrese koffie 
Een advies? “Vastbesloten zijn. Het is een lange weg, 
een eigen onderneming beginnen, maar wel een leuke 
weg. Je krijgt met bureaucratie te maken en dat gaat 
heel langzaam. Maar ondertussen maak je een plan en 
zoek je een ruimte. Je wilt de Eritrese koffieceremonie 
gaan aanbieden, maar hoe? Daar maken we tijdens de 
training een begin mee.”

Belangrijk is eerst zelf goed nadenken en 
marktonderzoek doen. “Zoeken op internet of 
contacten leggen in jouw buurt. Wil je een beautysalon 
of kapsalon beginnen? Ga dan eerst uitzoeken hoe ze 
in Nederland werken. Stap binnen bij de beautysalon 
in jouw buurt! Misschien kun je er als vrijwilliger een 
middag werken. Ga meelopen, je passie uitvoeren en 
meedoen. Dan komt de rest vanzelf.”

Meedoen? 
Wie mee wil doen kan zich via zijn/haar klantmanager 
bij de gemeente aanmelden bij EigenBaas. Of direct bij 
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). “Wij zoeken 
altijd naar mensen die mee willen doen.”

Grazie! is Italiaans voor ‘Dankjewel!’ Met deze foto willen wij onze lezer in Italië heel hartelijk bedanken. 
Gerda is de tante van workshopdocent Bart. Zij is inmiddels een trouwe lezer van De Nieuwe 
Rotterdammert en vindt het project en de krant zo mooi dat ze maar liefst 1000 euro doneerde. Een 
ongelofelijk prachtig gebaar, vinden wij. En daarom: Grazie zia Gerda!

Meedoen is ook een voetbalwedstrijd bezoeken in Rotterdam. Dankzij 
Stichting Volkskracht gingen wij naar thuiswedstrijden van Feyenoord. 
“Jalla, jalla roep ik altijd als ze bijna scoren”, vertelt Reem.

Zij ging met haar man en vrienden. “Ik ben altijd heel enthousiast tijdens 
de wedstrijd. Ik was bij Feyenoord - AZ (3-1). De juichende fans in het 
stadion waren heel mooi.”

Behmend (31) komt voor de sfeer. “Ik hou van zingen”, zegt hij. “Hand 
in hand kameraden”, zet hij in. Hij zingt dat liedje ook met zijn koor dat 
bezoeken brengt aan verzorgingstehuizen in Rotterdam. Firas (40) focust 
meer op tactiek. “Ik was het vaak niet eens met de wissels van de trainer. 
Ik ben benieuwd naar Jaap Stam.”

Bedankt Stichting Volkskracht voor deze onvergetelijke 
ervaring!

Grazie zia Gerda! Nieuwe Rotterdammers 
in de Kuip

Samen met Margreth en  Romke

Margreth en Romke tijdens interview in de les

Meedoen met Feyenoord


