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Rotterdam overleeft corona!
En toen stond de wereld even stil en leefden we plots in tijden van corona. De zesde editie van De Nieuwe Rotterdammert kan daarom ook moeilijk over iets anders
gaan. Wij, statushouders uit Syrië, maakten deze krant tijdens de schrijfworkshop Krant maken van SamenDoorSamen. Wij zijn als Nieuwe Rotterdammers druk
bezig met het opbouwen van een nieuw leven in Rotterdam en opeens is dat in eerste plaats corona overleven in Rotterdam. Rotterdam overleeft corona, is het
thema van deze krant. Want hoe doen we dat? En hoe doet de rest van Rotterdam dat?

Corona overleven in Rotterdam volgens de redactie

Gek hoor, om nu te leven in een stad waarin handen
schudden en knuffelen even niet meer kan en alles voorlopig
op anderhalve meter afstand moet gebeuren. Opeens werd
het voor iedereen thuiswerken en was je opleiding alleen nog
maar online te volgen. Hoe komen we deze tijd door? En wat
doen Rotterdammers om corona te overleven? We vroegen
het de Rotterdammers op straat, op anderhalve meter afstand
uiteraard.
Zo interviewden we echt heel veel Rotterdammers en raakten
we geïnspireerd door al hun verschillende antwoorden. We
wilden natuurlijk zelf ook heel graag vertellen wat deze
coronatijd voor ons betekent. Daarom gingen we op de
redactie aan de slag met het schrijven van columns en we
maakten foto’s die goed bij onze verhalen pasten.

Ontzettend druk

En over verhalen gesproken: je zal maar bij GGD RotterdamRijnmond werken in deze tijd! Ze hebben het daar ontzettend
druk, is het verhaal van woordvoerder Rachida Bouali.
Zij kwam langs op de redactie en we vroegen haar alles
over teststraten, bron- en contactonderzoek en over hoe
corona haar werk en leven heeft veranderd. Ze krijgt enorm
veel interviewverzoeken in deze tijd, waaronder dus ook
een die ze nog niet eerder had gehad: van De Nieuwe
Rotterdammert!
Ook voor alle medewerkers van Stichting Mano, waar project
SamenDoorSamen onder valt, was het even flink schakelen. Zo
heb je een druk en gezellig kantoor en tientallen workshops en
activiteiten lopen, en zo moet op eens alles anders. Directeuren
Lieke en Patrick vertellen ons hoe ze hier mee omgaan en
projectcoördinatoren Mosab en Mohamed stonden ons te
woord over hoe zij de afgelopen maanden hebben ervaren.

Een andere hotspot tijdens de coronatijd was het Erasmus
MC. Er stond op het hoogtepunt van de crisis een witte tent
voor de deur, vertelt spoedeisende hulp arts in spé Laurens
Schols, waar mogelijke patiënten eerst werden getest voordat
zij het ziekenhuis in mochten. Het was voor hen echt een
uitdaging om met corona om te gaan omdat ze bijna niets,
maar dan ook echt bijna niets, van het virus afwisten.

Anderhalve meter interview

Het anderhalve meter interview hadden we zo al snel onder
de knie, maar in tijden van corona moet je als journalist nog
veel meer kunnen. Veel reizen of afspreken met een kopje
koffie gaat veel minder makkelijk dus hielden we ook online
interviews! Bijvoorbeeld met Suzanne IJsselmuiden en Rina
Punt, adviseurs bij VSB Fonds. Zij hopen dat alle mooie
initiatieven die mensen bij elkaar brengen toch kunnen blijven
bestaan.
Tijdens alle interviews blijkt dat de coronatijd ook positieve
kanten heeft. Mensen komen bij elkaar, ze kijken meer naar
elkaar om, er ontstaat meer solidariteit en nieuwe mooie
projecten komen van de grond. Voor Goed Agency regelde
bijvoorbeeld duizenden laptops voor Rotterdamse kinderen
om thuis school te kunnen volgen, vertelt Frederiek Verwest.
En MDT op Zuid maakte penvrienden van statushouders
die Nederlands leren en senioren die door alle maatregelen
weinig contact hebben met de buitenwereld, aldus Djawad
Ahmadi en Yunus Hosafci.

Mondkapjes in alle kleuren

En zo kwam er nog meer moois op ons pad. Wat te denken
van de workshop mondkapjes maken die Wil van de
Westelaken op vrijwillige basis bij Stichting Mano verzorgde!
Zij en de deelnemers maakten 450 mondkapjes, in allemaal

verschillende vrolijke kleuren. Iedereen die bij de stichting
komt en nog wel een mondkapje kan gebruiken mag er
één meenemen. Hoe was Wil van de Westelaken op dit
schitterende idee gekomen? wilden wij weten. En jullie zullen
ondertussen ook wel heel nieuwsgierig zijn! Lees dus maar
snel verder en natuurlijk heel veel plezier daarmee!

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.
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: info@samendoorsamen.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. En daarna vragen stellen, goed luisteren en
heel nieuwsgierig zijn! Van de antwoorden maakten we deze stukjes.
Aangenaam kennis te maken!

Zij heet Lila en zij denkt dat het coronavirus snel zal stoppen. Zij
komt uit Syrië en kwam al weer vijf jaar geleden naar Nederland. Zij
is niet getrouwd en haar droom is om moeder te worden. Lila is echt
een positieve vrouw.

Hij heet Abdulaziz en hij komt uit Syrië. Hij werkte daar als
anesthesist. Hij is getrouwd, heeft vier zonen en woont in
Rotterdam Zuid. Over corona zegt hij dat je je aan alle regels
moet houden. Ten slotte is het echt leuk om kennis te maken met
Abdulaziz want hij is een goede vriend.

Haar naam is Kholoud, zij is 30 jaar, komt uit Syrië en is nu drie
jaar in Nederland. Zij heeft haar diploma van de middelbare school
gehaald. Zij wil in Nederland de opleiding voor administratief
medewerker volgen. Zij hoopt dat alles weer goed komt en dat
iedereen kan blijven werken ondanks corona.

Dit is Mohsena en zij komt uit Syrië. Zij is 25 jaar en zij is nu bijna
drie jaar in Nederland. Ze heeft in haar eigen land scheikunde
gestudeerd. Haar hobby’s zijn sporten en zwemmen en zij wil
een opleiding voor apotheekassistente gaan doen. Ze vindt de
coronamaatregelen lastig, maar vindt ze ook heel belangrijk.

Anis had heel interessant werk in Syrië, als advocaat en

Dit is Sawsan, een vrolijke Syrische vrouw. Zij woont nu zes jaar
in Nederland. Ze hoopt dat corona snel stopt, misschien volgend
jaar. Ze vindt het weer in Nederland gek want het verandert heel
de tijd.

tegelijkertijd was hij docent aan de universiteit. Met zes kinderen,
vier jongens en twee meisjes, komt zijn werk thuis goed van pas om
ruzies goed op te lossen tussen de kinderen, zegt hij. Nu is hij twee
jaar in Nederland en wil hij de taal goed leren om juridisch adviseur
te worden. Hij vindt het leven in Rotterdam mooi en interessant. Het
gaat goed met de coronamaatregelen, volgens hem. Alles komt goed
als we veel thuis blijven, alleen naar buiten gaan voor boodschappen
of sporten, een mondkapje dragen en altijd onze handen wassen,
denkt hij.

Saeed is 31 jaar oud, hij komt uit Syrië en hij woont nu vier jaar en
een paar maanden in Rotterdam (Schiebroek). Hij volgt de opleiding
voor begeleider specifieke doelgroepen bij Albeda. Als hobby’s heeft
hij: lezen, voetballen en koken. Hij vindt Rotterdam de mooiste stad
van alle Nederlandse steden. Hij wil graag mensen helpen. Daarom
loopt hij nu stage mij Stichting Mano om in de toekomst sociaal
maatschappelijk werk te doen. Over corona zegt hij dat het een rare
situatie is, maar het heeft ook een positieve kant omdat het met
het milieu beter ging toen alles stil lag. Hij vindt de maatregelen
goed omdat zij besmetting helpen voorkomen. Volgens hem is
thuis blijven veiliger en als je toch naar buiten gaat, houd dan goed
afstand.

Haar naam is Elen, zij komt uit Aleppo in Syrië. Zij werkte daar als
docente Frans. Nu woont zij al vier jaar in Rotterdam. Ze is getrouwd
en heeft één dochter. Ze probeert zich goed aan de coronaregels te
houden en ging alleen naar buiten om te sporten.

Zij heet Iman en zij komt uit Syrië. Ze woont sinds drie jaar in
Rotterdam, is getrouwd en heeft twee dochters. Zij werkte in
Syrië als docent. Zij heeft zich aan alle regels gehouden tijdens de
coronacrisis. Daarom is ze nog steeds gezond. Wel vond ze het erg
vervelend.

Aan deze krant werkten verder mee: Filmon en Samuel (redactie),
Mosab Anzo (projectcoördinator), Zo Alfeqar (Grafisch ontwerp)
www.zconcept.nl en Bart van Zessen (workshopdocent)

Woord vooraf van SamenDoorSamen & Stichting Mano
Voor u ligt alweer de zesde editie van de Nieuwe Rotterdammert!
De workshop journalistiek, waarvan deze uitgave het resultaat
is, vormt onderdeel van de vele activiteiten die binnen het
programma SamenDoorSamen worden georganiseerd met en
voor statushouders in Rotterdam.
Met het programma SamenDoorSamen dragen wij bij aan een
aantrekkelijker Rotterdam waar plek is voor iedereen en waar iedereen op
een volwaardige wijze kan meedoen. We werken we aan de ontwikkeling
van vaardigheden en creëren mogelijkheden die perspectief bieden op een
zelfredzaam bestaan. Dat doen we voor statushouders die hun plek aan
het vinden zijn in de Rotterdamse maatschappij.
De coronacrisis is voor onze deelnemers een onzekere tijd: veel thuis zitten
en weinig contact met anderen. Juist in deze tijd hebben zij een helpende

hand hard nodig. Vanuit SamenDoorSamen bieden wij die door in kleinere
groepen, op veilige afstand en met behulp van digitale middelen door te
gaan met ons werk, geheel binnen de richtlijnen van het RIVM. Kijk voor
meer informatie op onze website: www.samendoorsamen.nl

Stichting Mano

Stichting Mano is al ruim 15 jaar actief om kwetsbare Rotterdammers
beter aansluiting te laten vinden bij de Rotterdamse / Nederlandse
samenleving. Naast het programma SamenDoorSamen organiseert
Stichting Mano vele andere projecten. Wij richten ons daarbij op
laaggeletterden, jongeren die noodgedwongen niet thuis kunnen
opgroeien, Rotterdammers met een migrantenachtergrond en hun
kinderen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingmano.nl of neem
contact met ons op via info@stichtingmano.nl of tel. (010) 4222506.

De successen van SamenDoorSamen worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van en in samenwerking met:

3

450 mondkapjes in verschillende kleuren dankzij de workshop

Mondkapjes maken
Interview met
Wil van de Westelaken

De nieuwe mondkapjes staan prima!

Een workshop mondkapjes maken! Daar waren wij als journalisten van De Nieuwe Rotterdammert graag bij
geweest voor een mooie reportage, maar er stond tijdens het maken van onze krant nog geen nieuwe workshop
in de planning. Gelukkig konden we Wil van de Westelaken interviewen die de workshop heeft verzorgd. Zij
vertelde ons hoe het idee is ontstaan.

Mondkapjes in alle kleuren

Aan de slag met de naaimachine

Kunt u zich even voorstellen?

Ik ben Wil van de Westelaken. Ik ben getrouwd, 70 jaar
en woonachtig in Spijkenisse. Ik doe al heel wat jaartjes
vrijwilligerswerk voor Stichting Mano, want Patrick (de
directeur, red.) is mijn zoon en hij is een van de oprichters van
de stichting. Ik wil daar graag een steentje aan bijdragen.

Hoe was de coronatijd voor u?

Dat was best spannend

Wat hebben jullie gedaan tijdens de workshop?

De workshop was voor de meeste deelnemers best wel
spannend. Omdat ze nog nooit achter een naaimachine
hadden gezeten en er nog nooit mee hadden gewerkt. Maar
ze waren erg leergierig en enthousiast. Ze vonden het leuk
om iets te maken en het eindresultaat was heel mooi. Ze
hebben er ook een paar voor henzelf kunnen maken.

De coronatijd heeft me bewust gemaakt van hoeveel vrijheid
we hebben in Nederland. Maar nu is het uitkijken wat je doet
en je moet goed opletten. Voor jezelf en voor je medemensen.
Verder heb ik me nuttig gemaakt met het maken van
mondkapjes voor iedereen die ze hard nodig heeft en die ze
goed kan gebruiken.

Hoe was het om de workshop te geven?

Is uw leven veranderd door corona?

Ik heb een voorbeeld gezocht op internet. Dat heb ik op de
computer wat aangepast, geprint, uitgeknipt en daarna kon ik
aan de slag. Alles wat je wil, kan je wel zelf maken.

Mijn leven veranderd? Nee hoor, niet zo erg, want ik heb altijd
wel wat te doen, dus ik vind het niet erg om binnen te zitten.
Maar buiten is het wel extra uitkijken om zo min mogelijk
risico te lopen om besmet te raken.

Hoe kwam u op het idee voor de workshop?

Het is spontaan opgekomen om een workshop te doen bij
SamenDoorSamen. Zo maar. Mondkapjes waren hard nodig
en het is leuk dat de mensen ze zelf kunnen maken. Ik vind
het heel mooi dat Mano zich inzet voor mensen die wel wat
hulp kunnen gebruiken om hier een nieuw bestaan op te
bouwen. Ik heb heel veel respect voor iedereen die daarbij
betrokken is.

Het was heel leuk. Een uitdaging omdat de deelnemers het
Nederlands nog aan het leren zijn. Maar het ging heel goed.
En als je iets wil, heb ik altijd het idee, dan lukt dat altijd. Je
bent er om elkaar te helpen en te respecteren.

Hoe kan je een mondkapje maken?

Wie waren de deelnemers van de workshop?

We waren met acht personen. Ze kwamen allemaal uit Syrië
en Eritrea. Ik vond het fijn dat ik alles in het Nederlands kon
uitleggen. Ze konden het goed begrijpen.

Wat hebben jullie met de mondkapjes gedaan?

De mondkapjes staan bij Stichting Mano en die geven ze weg
aan de mensen die ze hard nodig hebben. Ze mogen ze zo
meenemen. Het waren er 450.

Hoe zagen de mondkapjes eruit?

Ze waren allemaal verschillend. Ik had allemaal verschillende
stofjes meegenomen en iedereen kon gebruiken wat ze
wilden. Ik maakte zelf ook allemaal verschillende soorten,
zodat niet iedereen met een zwart of wit mondkapje loopt,
maar met allemaal verschillende kleuren.

En hoe overleeft u corona?
Je moet het nemen zoals het is, dat kan niet anders. Je
moet er zelf er het beste van maken en uitkijken dat je
het niet krijgt. Het is dus wel oppassen, maar verder heb
ik er geen moeite mee. Ik kan alles thuis doen en dat is
belangrijk. In het begin was dat wel gek, alleen nog maar
videobellen. En als nu de kinderen komen, houden we
nog steeds afstand. We knuffelen niet. Dat is wel moeilijk,
maar zo hoort het.

Geeft u de workshop ook op andere plekken?

Nee, ik geef de workshop alleen bij Stichting Mano. Ik geef
wel andere workshops bij verzorgingstehuizen, meer als
bezigheidstherapie voor die mensen.

Wilt u verder nog iets kwijt?

Ik vind het heel mooi dat Mano zich inzet voor mensen die
hier een nieuw bestaan willen opbouwen. En voor al die
mensen die hierbij betrokken zijn heb ik veel respect.
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Wat de oplossing is voor corona? ‘Ik wou dat ik

met mijn vingers kon knippen’

Interview met directeuren Lieke
en Patrick van Stichting Mano
Kunnen jullie jezelf kort even
voorstellen?

Ik ben Lieke Galbraith en ik werk
bij Stichting Mano. Ik woon in
Rotterdam, ik ben voor Feyenoord
en hou van reizen en wandelen.
Mijn naam is Patrick en ik woon
al heel lang in Rotterdam. Ik ben
samen met Lieke directeur van
Stichting Mano. Ik hou ook van
voetbal, van Feyenoord en ik zit
zelf ook nog steeds op voetbal. En
verder hou ik ook van wandelen,
liefst in de bergen. Ik ben getrouwd,
we hebben geen kinderen, maar
wel een hond.

Wat is de positieve kant van
corona?

L: Heel positief vind ik dat heel
Rotterdam bij elkaar komt in
deze crisis. Wij hadden ook
een campagne bij Mano met de
vraag of mensen een handje mee
willen helpen om kwetsbaren te
steunen en we hebben heel veel
aanmeldingen gekregen. Dus heel
veel mensen wilden heel graag
helpen.
P: Helemaal eens met wat Lieke
zegt. Wat corona ook doet is tonen
dat we zijn doorgeslagen in onze
mobiliteit. We kunnen alle kanten
op wanneer we maar willen. Ik
hoop dat we nu wel wat bewuster
zijn geworden en dat dat zich gaat
uiten in ander gedrag van mensen.
Vliegen van Rotterdam naar Parijs
is eigenlijk waanzin. Dat kun je ook
met de trein of auto doen of zelfs
met de fiets als je wilt (met een
knipoog).

Zagen jullie de crisis
aankomen?

L: Ik was wat langzamer dan
Patrick. Ik denk dat wij daarna
samen heel snel, iets sneller dan
de rest van Nederland, het besluit
hebben genomen om het kantoor
dicht te doen en collega’s thuis te
laten werken. En we hebben heel
snel bepaald dat alle activiteiten
stopgezet werden of in een andere
vorm moesten plaatsvinden.
Maatjestrajecten, taalcafés, de
filmclub en de Voorlees Express
gingen online verder.

Gaat jullie voorkeur uit naar
thuis of op kantoor werken?

L: Mijn voorkeur gaat uit naar op
kantoor omdat ik het fijn vindt
om mensen te zien, ik mis mijn
collega’s, samen een kopje koffie
drinken. Als ik met deelnemers
praat is het fijner om dat fysiek te
doen want dan kun je veel beter
vragen stellen. Maar thuiswerken
heeft wel een voordeel, want ik kan,
zonder alle vragen van iedereen,
wel wat sneller werken. Dus ik denk
dat ik voortaan twintig procent ga
thuiswerken.
P: Op kantoor is het zeker leuker,

Ook voor directeuren van Stichting Mano is de coronatijd pittig. Wij
waren nieuwsgierig wat Lieke en Patrick gedaan hebben om met
Stichting Mano goed door deze periode te komen. Hoe hebben zij zelf
de afgelopen maanden beleefd en wat hebben zij gedaan om corona te
overleven?

want er is meer dynamiek. Je ziet
meer mensen en je kunt beter
overleggen. Maar thuiswerken
heeft gelukkig ook wat voordelen.
Ik moet me zelf kunnen opsluiten
of afzonderen om rapportages te
maken of om over moeilijke dingen
na te denken. Dat gaat makkelijker
als je thuis bent want op kantoor
is het vaak wel heel druk. En ik kan
thuis nog veel langer doorwerken
zonder moe te worden. Op kantoor
heb je zoveel indrukken en word
je veel afgeleid door spontane
situaties die aandacht vragen.

Hoe heeft corona je leven
veranderd?

L: Corona heeft er voor gezorgd dat
het een stuk stiller is in mijn leven.
Wat op een bepaalde manier ook
wel goed is, wat minder afspraken,
wat meer thuis zijn. Negatief vind
ik dat ik niet meer kan reizen. Ik
had een reis naar Peru gepland,
die kon niet doorgaan. En ik zou
naar Oezbekistan gaan, maar dat
ging ook niet door. Nu ga ik naar de
Veluwe, dat is nu mijn hotspot.
P: In de eerste twee maanden
waren we bijna alleen maar thuis
en rondom huis. Mijn wereld was
heel klein, kwam de wijk bijna niet
uit. Ik ging naar buiten in het parkje
lopen en weer terug naar binnen.
Ik zag in die periode bijna alleen
maar twee mensen en dat waren
mijn vrouw Saskia en Lieke. Heel
soms maakte ik een wandelingetje
met een vriend of vriendin. Ik hou
ervan me vrij te bewegen en ineens
werden we daar in beperkt en
moesten we daar mee omgaan. Dat
vond ik best lastig soms. Ik zit op
voetbal, maar ik kon niet meer naar
voetbal. Ik ga graag naar concerten,
maar daar kon ik ook niet meer
naartoe. Ik reis graag maar ook dat
gaat even niet. Dus alles werd voor
even van je afgenomen, zo voelde
dat. Het maakte je ook wel nederig.
Dat het zo maar kan gebeuren dat
er even niets meer is. Maar het is
ook zoals het is en daar moeten
we mee omgaan. Gelukkig ben ik
best goed in relativeren; hoe wij
de lockdown hebben doorstaan is
nog best goed te doen geweest in
vergelijking met bijvoorbeeld heel
veel andere mensen die met 6 of 8
personen in een klein huisje zonder
balkon hebben moeten zitten. Dat
is pas echt zwaar!

Hoe dichtbij kwam corona?

P: Het kwam indirect wel dichtbij.
Mijn moeder werkt als vrijwilliger
bij een verpleeghuis voor ouderen
met dementie. Vijftien van de dertig
mensen werden daar ziek en zijn
overleden. Mijn moeder kwam daar
iedere week meerdere keren dus
die heeft het daar wel moeilijk mee
gehad. En een jongen van mijn
voetbalclub, hij is een jaar of 30,
kreeg corona. Hij herstelde, mocht
weer gaan sporten, bewegen,

Lieke & Patrick

meetrainen, maar kreeg last van
zijn hart door de inspanning. Daar
moest de ambulance bij komen.
L: Mijn moeder is verpleegkundige
en mijn ouders wonen in Brabant,
in Uden, wat echt de hotspot was
van corona. Mijn moeder moest op
de corona-afdeling werken, dus dat
was niet zo fijn want mijn moeder
is 61. Wel fijn voor haar dat ze iets
kon betekenen, maar de rest van de
familie was er iets minder blij mee.
We zijn natuurlijk wel heel trots op
haar!

Er zijn veel werklozen door
corona, wat vinden jullie
daarvan?

P: Dat vind ik vreselijk. Het maakt
veel mensen onzeker en het zal veel
druk leggen op de maatschappij.
We zullen met zijn allen moeten
proberen om iedereen weer aan
het werk te krijgen. Ik ken ook veel
mensen, vrienden van mij die geen
werk meer hebben en dat is heel
ingrijpend.
L: Ik vind het wel heel goed dat de
overheid snel in actie kwam en veel
bedrijven heeft geholpen, maar
helaas zal dat niet genoeg zijn. Ik
vind dat wij als samenleving heel
goed voor die mensen moeten gaan
zorgen en dat ze niet in armoede
eindigen of in de problemen komen.

Wat vinden jullie van alle
maatregelen?

L: Ik vind het heel fijn dat de
overheid de situatie heel serieus
neemt en dat ook alle Nederlanders
zich daar goed aan hebben
gehouden. Ik vind de maatregelen
heel belangrijk, maar persoonlijk
natuurlijk ook wel moeilijk, want ik
wil graag mensen een hand geven,
mijn moeder een knuffel geven,
mijn vrienden allemaal zien en

verre reizen maken, maar dat gaat
allemaal niet. Ik begrijp wel waarom
dat niet kan en daarom vind ik het
ook oké.
P: Ik vind het wel fijn als er weer
wat meer bewegingsruimte is en
als dat straks weer minder wordt
dan moeten we weer terug in de
beperkingen. Het is zoals het is,
maar zo moeten we hier doorheen,
denk ik, met z’n allen. Dat wordt
wel steeds moeilijker, dat zie je in
het hele land. Het is gewoon heel
onnatuurlijk om elkaar op afstand
te moeten houden. Dat maakt het
extra lastig.

Wat heb je gemist tijdens
corona?

L: Veel van mijn familie en vrienden
wonen in Brabant, daar kon ik niet
naartoe, dat mis ik heel erg. Ook
mijn familie in het buitenland mis ik
heel erg. Ik heb familie in Schotland
en daar kan ik nog steeds niet
naartoe. Ja, dat heb ik het meest
gemist.
P: Ik heb in het begin mijn ouders
tweeënhalve maand niet gezien.
Mijn ouders zijn op leeftijd, mijn
vader is bijna 80, dus moesten
we heel voorzichtig zijn omdat
hij ook ziek is. Op een gegeven
moment zijn we naar hun huis
gereden en hebben we onder het
balkon staan zwaaien om elkaar
toch even te zien. Ik miste mijn
vrienden die bijvoorbeeld in Breda
en Amsterdam wonen, want daar
kon ik niet mee afspreken. En ik
miste het voetballen, het sporten,
want dat is een grote uitlaatklep,
daar ontspan ik van. Dat zat in
de regelmaat van de week: lekker
op zaterdag voetballen of op
donderdag trainen en dat kon
ineens niet meer.

Wat
is
de
oplossing
van
corona?
L: Dat is een moeilijke. De
uiteindelijke oplossing voor
deze situatie is dat we een
vaccin krijgen wat verspreid
wordt over de hele wereld,
zodat mensen niet meer
besmet raken. En tot die tijd
moeten we heel voorzichtig
zijn en met zijn allen iets meer
voor elkaar zorgen. De landen
die rijk zijn moeten omkijken
naar de landen die wat armer
zijn.
P: Helemaal eens met Lieke.
Hopelijk zijn er medicijnen
die de scherpe randen van de
ziekte af kunnen halen, zodat
de klachten wat minder erg
worden. En tot er een goed
vaccin is moeten we inderdaad
heel voorzichtig zijn en elkaar
helpen. Bewustwording is heel
belangrijk om ervoor te zorgen
dat het niet te erg wordt. De
oplossing? Ik wou dat ik zo met
mijn vingers kon knippen en
dat het allemaal voorbij was!
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‘We hebben ons best gedaan om mensen te blijven helpen’

‘Zal alles ooit weer worden zoals het was?’
Interview met
Mosab en Mohamed

Mosab

Ik had grote
plannen, begin
dit jaar
Kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben Mosab Anzo ik werk al bijna een jaar
bij Stichting Mano en woon in Rotterdam.
Ik ben nu vier jaar in Rotterdam. Ik ben
ook kunstenaar, ik heb beeldende kunst
gestudeerd en ben veel bezig met kunst
maken voor nieuwe exposities.

Hoe doe jij jouw werk nu?

Ik werk meestal drie dagen in de week bij
Mano en ben dan zes of acht uur bezig
als trainer, als begeleider van activiteiten,
soms als docent en ik hou ook spreekuur.
De coronacrisis heeft veel invloed op ons
werk. We doen nu bijna alle lessen online
via bijvoorbeeld Zoom en Teamview, dus
veel meer achter de computer. Ik werk veel
thuis, kom minder naar de stichting want we
moeten anderhalve meter afstand houden,
dus mogen er niet veel mensen op kantoor
zijn.

Heeft corona je leven veranderd?

Ik had grote plannen aan het begin van dit
jaar, met exposities, activiteiten en vakanties.
Maar ik moest al mijn plannen opnieuw
maken. In maart maakte ik mij zorgen of mijn
werk wel door zou gaan. Ik was bezig met
exposities organiseren en met mijn werk in
het Chabot Museum. Maar gelukkig ging in
ieder geval mijn werk bij Stichting Mano door.
In het museum niet, want het museum ging
dicht. Ik vond het moeilijk om vanuit huis
te werken, achter de computer. Soms leuk,
lekker thuis, kopje koffie erbij, wat eten, even
een dutje doen en weer verder met jouw
werk. Maar ik hou van communiceren met
andere mensen, even kletsen hier en daar,
activiteiten organiseren, trainingen geven. En
nu moest alles via de computer, met nieuwe
computerprogramma’s, meer mailen.

Bij een interview houden, komt veel meer kijken dan je denkt. Vertellen dat je
werkt voor De Nieuwe Rotterdammert, bijvoorbeeld, en toestemming vragen
voor het opnemen van het interview. We leerden alle stappen en gingen het
testen tijdens een interviews met projectmedewerkers Mosab en Mohamed. Hoe
hebben zij deze tijden van corona beleefd? Hoe zette het hun levens op zijn kop
en hoe zien zij de toekomst?

Mohamed

Wat heeft u gemist tijdens de corona?

Vooral het communiceren met andere
mensen. Daar hou ik van. Tijdens corona
werd dat veel minder door thuiswerken. Dat
heb ik het meest gemist. Gelukkig konden
we vanaf half juni weer wat meer op kantoor
werken. Maar in de eerste maanden was dit
helemaal weg.

Hoe ziet u de toekomst?

Dat is een grote vraag. Ik weet niet precies
hoe het gaat lopen, maar het virus is er nog
steeds en ik weet niet tot wanneer. Dus
iedereen moet zich aan de gezondheidsregels
houden. Misschien tot volgend jaar? We gaan
zien hoe het gaat lopen en misschien kunnen
we terug naar het normale leven. Misschien
komt er een vaccin, maar het is nog niet
zeker. Dus voorlopig moet iedereen nog veel
thuiswerken. Het virus heeft ook veel invloed
op de economie. Er is nog geen overzicht.
Maar hopelijk gaat het veranderen en kunnen
we bijvoorbeeld in december weer leven
zoals voor corona.

Wat heeft u geleerd tijdens
corona?
Ik heb zoveel geleerd tijdens corona, oh my
goodness. Het is ook een nieuwe situatie
voor mij, natuurlijk. Ik ben 44 jaar maar zoiets
heb ik nog nooit meegemaakt, ook niet in
Syrië. Ik heb veel gelezen over de Spaanse
Griep, en hiv en ebola, in Amerika en Afrika.
Maar corona was helemaal nieuw voor mij.
Ik was zo verrast. Ik kon niet geloven dat
ik mensen geen hand meer kan geven, dat
je dan ziek kan worden. Altijd voorzichtig
zijn, goed eten, goed slapen, goed leven om
gezond te blijven. Goed voor jezelf zorgen.
Dat heb ik geleerd. Ik moet nog flexibeler zijn
met werk en hoe ik door kan gaan met mijn
leven met alle regels. Hoe kan ik dat doen?
Hoe kan ik leven op anderhalve meter?

Hoe vind je dat Nederland het doet?

Veel mensen houden zich aan de regels. Maar
in het begin waren er ook mensen die het
niet konden geloven. Zij bleven gewoon leven
zoals altijd, op straat en samen eten. Maar
het grootste deel van de bevolking weet dat
zij voorzichtig moet zijn en dat we moeten
zoeken naar een oplossing. Het ging goed in
Nederland. Beter dan in Spanje, Italië of de
VS. Ik zie dat mensen hier door kunnen met
hun levens ondanks de regels en ze doen hun
best om gezond te blijven.

Wat vind jij van hoe Rotterdam en de
regering het hebben gedaan?

Alle regels zijn heel belangrijk want het gaat
om de gezondheid van alle mensen. Als je je
niet aan de regels houdt, krijg je problemen,
jij of anderen worden ziek. Maar er werd ook
heel veel geregeld. Sommige mensen kregen
een vergoeding omdat zij moesten stoppen
met werken. Restaurants bijvoorbeeld die
dicht gingen.

Wat vind je van deze tijd?

Het is een moeilijke tijd. Een nieuwe situatie
van leven, nieuwe regels. Lastig voor veel
mensen. Ik hoop dat het vanaf nu snel weer
beter wordt.

Die mensen
missen het
contact met
ons
Hallo meneer, kun je jezelf even
voorstellen?

Ik ben Mohamed, ik kom uit Somalië en ik
ben 11 jaar in Nederland. Bijna anderhalf jaar
werk ik nu bij Stichting Mano. Ik ben degene
die spreekuur houdt, computerles geeft
en ik help onze deelnemers op weg naar
zelfredzaamheid. Ik geef kennis door die ik
zelf heb geleerd de afgelopen periode.

Wat doe je om corona te
overleven?
Ik ben niet iemand die graag wil thuisblijven.
En natuurlijk, het is een moeilijke periode
voor ons allemaal. Veel thuiszitten, niet
zo veel dingen doen. Ik heb een aantal
weken geprobeerd om thuis te werken,
maar het is niet gelukt. Ik mis de werksfeer
van ons kantoor en daardoor ben ik als
enige op kantoor gaan zitten. Maar mijn
leidinggevende zei: jij moet wel twee meter
afstand houden tot andere mensen. Dus
kwam ik een tijd alleen naar kantoor, zonder
andere collega’s. Alléén werken is moeilijk
geweest, maar ik heb geprobeerd om mijn
werk op een hele leuke manier uit te voeren.
Niet te veel afspraken maken, veel bellen en
mensen online helpen.

De regering heeft heel veel
maatregelen getroffen. Ben je het er
mee eens of niet en waarom?

De maatregelen zijn een goede manier om de
verspreiding van het virus onder controle te
krijgen. De overheid weet veel over hoe dit
land geregeerd moet worden. Dus zij weten
het best hoe wij het kunnen overleven, denk
ik. Wij moeten ons aan de regels houden. Ik
heb dat zelf natuurlijk ook gedaan. Afstand
houden, handen wassen, niet te veel contact,
niet naar buiten, alleen als dat nodig is
boodschappen doen en daarna terug naar
huis.

Wat bied je statushouders aan tijdens
de coronacrisis?

Wij hebben binnen ons project zoveel
mensen die niet zelf alles in de Nederlandse
taal kunnen regelen. Door een taalbarrière
kunnen ze zich niet aan afspraken houden en
niet vertellen wat ze nodig hebben. Dus die
mensen missen het contact met ons en raken
in de problemen. Maar met hulp op afstand,
hebben we veel samen kunnen oplossen. Wij
hebben ons best gedaan te helpen. Het was
niet perfect, maar het was beter dan niks.

6

Rotterdam corona?

Hoe overleeft
Straatinterviews!

Opeens leefden wij, Rotterdam en de hele wereld in een compleet andere wereld waarin we geen handen meer
mogen schudden, niet mogen knuffelen, alleen op anderhalve meter van elkaar in restaurants kunnen eten en
heel veel thuis werken of opleidingen volgen. Hoe komen we deze tijd door? Wat doet Rotterdam om corona te
overleven? Met die vragen gingen we de straat op om het de Rotterdammers, natuurlijk op anderhalve meter
afstand, zelf te vragen.

Goede regels zijn moeilijk
Mijn naam is Allard, ik woon in de Eendrachtsstraat met mijn vrouw en
kind van 2 jaar. Ik werk als jurist. Om corona te overleven probeer ik mijn
eigen situatie zo goed mogelijk te maken. Gelukkig kan ik op een kantoor
werken en hoef ik dus niet thuis te blijven. Ik probeer voorzichtig te zijn
voor andere mensen. Het is een lastige kwestie, maar ik vind de regels
soms te streng.

Ik mis mijn
voetbalteam

Ik ben Ahmed, ik ben 10 jaar en
ik zit in groep 6. Mijn hobby is
voetbal. Het gaat redelijk goed
met me. In deze tijden heb ik geen
klachten. Ik heb nog nooit iemand
met corona in mijn familie of buurt
gehad. Ik miste mijn voetbalteam,
dat vond ik wel moeilijk. Ik ben
normaal drie keer per week aan het
voetballen met mijn team en dat
mocht even niet door corona.

Grotere
terrassen
zijn goed
Ik ben Tim, 38 jaar en ik werk
hier in het centrum. Ik heb net
een mondkapje gekocht. Ik doe
voorzichtig, ga niet overal zitten,
vooral ook met mijn dochter. Ik ben
veel thuis, alleen even naar buiten
voor een ijsje, want eigenlijk is
dat al risico. Thuis werken vind ik
positief en ook de grotere terrassen
in de stad zijn goed.

Ik mis het reizen
Ik ben Fatima, 25 jaar, ik ben student in Rotterdam. Ik heb een
parttime baan bij de Spar. Ik probeer mijn handen schoon te houden
en afstand te houden. Het is goed opletten, bijvoorbeeld in de
supermarkt houden we er veel rekening mee. Ik zie weinig nieuwe
mensen. Het is minder sociaal nu en het reizen mis ik.

We moeten streng zijn!
Ik ben Jan en ik ben eigenlijk ook een nieuwe Rotterdammer want ik
woon pas twee jaar hier. We gaan veel naar buiten. We wonen aan het
park, dus daar kunnen we goed afstand houden en de kinderen kunnen
zo ook goed buitenspelen. Ik ben voor strengere regels totdat er een
oplossing is.

Positief naar dingen kijken
Ik ben Adriaan, ik ben opa, hoef niet meer te werken en geef taalles
aan nieuwe Nederlanders. Belangrijk om corona te overleven is altijd
positief naar dingen kijken. Zorg dat je plezier in je leven hebt en kijk
naar de mooie dingen. Soms kun je iemand helpen. Dat is leuk om te
doen voor allebei. En kijk blij uit je ogen!

Opruimen en
schilderen
Ik ben Linda, ik woon in
Rotterdam. Ik ben 54 jaar en ik
ben vrijwilliger. Ik ben veel thuis
geweest, veel binnen gebleven,
kasten opgeruimd, geverfd in
huis, veel tv gekeken en boeken
gelezen.

Sporten om gezond te blijven
Coronavrij,
gelukkig!
Of ik me even voor kan stellen?
Ik ben mevrouw Wijnstekers uit
de Zwarte Paardenstraat, 79
jaar en coronavrij, gelukkig! Wat
ik doe om corona te overleven?
Ja niks, thuis blijven en een
paar boodschappen halen. De
maatregelen helpen wel, zeggen
ze. Ik doe dat maar gewoon. Ik
ben tevreden met deze regels.

Ik ben Ammnar, 16 jaar en ik zit in de 4de van de middelbare
school. Ik ben veel thuis geweest, want we konden vijf maanden
niet naar school. Het is goed om te sporten zodat je lichaam
gezond blijft. Corona heeft mijn leven veranderd. Ik kan niet naar
vrienden gaan en minder samenwerken omdat we niet naast
elkaar mogen zitten.

Minder afspraken is ook wel
lekker rustig
Ik ben Inge. Ik woon in Rotterdam, ik ben docent NT2. In het begin
vond ik het wel lekker rustig: geen afspraken, nergens heen, maar
later miste ik het wel erg om andere mensen te zien. Ik moet wel goed
opletten, want mijn moeder is 86 jaar en zij woont in Oss. Ik ga wel
fietsen en wandelen.

We kunnen immuun worden

Afstand
houden!
Ik ben Britta en ik woon ook
in Rotterdam. Ik werk als
hulpverlener. Ik heb twee
kinderen van 2 en bijna 4
jaar. Wat ik doe om corona
te overleven? Ja, euhhh, niet
te drukke plekken bezoeken,
mondkapje dragen in de metro,
afstand houden. Ja, dat soort
dingen.

Ik ben mevrouw Hensen. Uit de Verdistraat. Opvolgen wat ze zeggen,
dat is wat ik doe om corona te overleven. Afstand houden, mondkapjes,
al dat soort dingen. Ik denk dat je wel weerstand kan opbouwen. Net als
bij griep. Het is wachten op een ‘tegenmedicijn’.

Als je niks geks
doet...
Ik ben Thierry, mijn hobby is
voetbal en ik zit in groep 6. Hoe ik
corona overleef? Ehm, goed aan
de maatregelen houden en als je
niks geks doet of niet aan andere
mensen zit, dan gaat het wel goed.
Ik vind de regels wel goed. Ik heb
wel mijn vrienden van school en
leuke dingen doen gemist.

Gezond eten
Ik ben Joris. Corona overleef ik door gezond te eten en afstand te
houden. Grote kans dat er een tweede golf komt, maar ik weet het niet.

Meer kun je niet doen
Ik ben Felix. Ik volg de voorschriften van de overheid, hou afstand en
was regelmatig mijn handen. Of er een tweede golf komt? Misschien
wel. Ik zou dan hetzelfde doen als tijdens de eerste golf. Afstand houden
en veel thuis blijven. Meer kun je ook niet doen.
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‘We wisten niets van het ziektebeeld,

dat heb ik nog nooit
meegemaakt’
Interview met spoedeisende
hulparts in opleiding Laurens
Schols
Is het hier wel veilig?

Ja, als je gewoon goed afstand
houdt is het veilig dat we hier
met elkaar praten. En ook in het
ziekenhuis is het veilig want we
houden minimaal anderhalve meter
afstand tot de patiënt.

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Laurens Schols. Ik werk als
arts-assistent op de spoedeisende
hulp. Dat betekent dat ik in
opleiding ben om spoedeisende
hulp arts te worden. Dus ik word
een dokter die mensen zien als
ze hier op de spoedeisende hulp
terecht komen met soms ernstige
levensbedreigende aandoeningen.

Wat doe je om jezelf tegen
corona te beschermen?

Het belangrijkste is afstand
houden. Dus je blijft ver van elkaar
weg, eigenlijk precies zo dat
je elkaar niet kan aanraken. En
daarnaast doen we een jas aan, niet
een witte jas, maar een schort. We
hebben handschoenen aan en we
doen een mondkapje, een bril en
een petje op. En het mondkapje is
een beetje anders dan die je zelf in
de winkel koopt. Het is een speciaal
mondkapje voor in het ziekenhuis.

Hoe was jouw dag?

Het was een lange dag. Ik was hier
om kwart over zeven ‘s ochtends
en ik moest tot ongeveer half zes ‘s
middags werken.

Als journalist sta je altijd met je neus bovenop het nieuws. En bij corona is dat dan best
wel spannend. Toch maakten we een afspraak met Laurens Schols die in opleiding is
voor spoedeisende hulparts bij het Erasmus MC. Voor de deur van het ziekenhuis in
de frisse buitenlucht en met de gepaste anderhalve meter afstand stelden wij hem
vragen over hoe hij de coronatijd ervaart.

ernstig. We hebben ook nog heel
veel andere dingen gezien. Mensen
met een breuk in hun hand of arm.
Heel verschillend allemaal.

kans dat je goed hersteld heel
groot. Maar bij oudere mensen
is het vaak niet alleen corona
wat ze krijgen, maar heeft men
ook nog een andere aandoening,
bijvoorbeeld suikerziekte of een
hoge bloeddruk of problemen met
het hart of de longen. En als je dan
ook nog corona krijgt dan is de
kans dat het ernstig verloopt groter.
Dat is eigenlijk de reden waarom
we zo promoten dat iedereen zich
heel goed aan de regels houdt
omdat we zo voorkomen dat
oudere mensen ziek worden want
bij oudere mensen is de kans groter
dat ze hier op de IC komen te
liggen en daar is maar een beperkte
capaciteit. We kunnen dan niet
iedereen helpen.

En als je thuis bent, denk
je dan nog veel aan de
patiënten?

Ja, daar denk ik wel vaak aan. Maar
ik heb ook kleine kinderen, dus
dan probeer ik veel met hen te zijn
zodat ik er minder mee bezig ben.

Is de situatie thuis of met
vrienden veranderd sinds
corona?

Ze hebben vooral gezien dat ik
meer moest werken. En de kinderen
zijn natuurlijk thuis geweest, dus
we moesten wat meer dingen
regelen om goed voor ze te zorgen
toen ze thuis waren. En ik bedenk
me nu iedere keer goed: moet ik
hier nu echt voor iets naar toe of
blijf ik thuis? En ik moet regelmatig
getest worden of ik corona heb,
iedere keer als we klachten hebben.

Hoe werkt de coronatest?

Helemaal niet heel ingrijpend
eigenlijk. Je komt aan bij de GGD en
je kunt daar gewoon op de fiets of
wandelend of met de auto komen.
En het enige wat ze doen is met
een stokje in je keel en met een
stokje in je neus en dat is even een
beetje een raar gevoel, maar het
is prima en het duurt tien, twintig
seconden. En dan is het klaar. En

Is jouw idee over corona
de afgelopen maanden
veranderd?

Laurens Schols

laten doen.

Wat is het moeilijkste tijdens
de coronatijd?

Het moeilijkste is eigenlijk dat
we niet moeten verslappen
en heel secuur blijven werken.
Als we bijvoorbeeld heel veel
patiënten met corona krijgen op de
spoedeisende hulp en je moet heel
veel keer per dag dat pak aandoen
dan word je misschien een beetje
slordig. We moeten proberen om
dat goed te blijven doen.

Stel er komt iemand met
corona op de spoedeisende
hulp. Wat doen jullie dan?

En wat heb je allemaal
gedaan?

Poeh, ik mag niet te veel vertellen
over de patiënten, maar de ochtend
begon heel erg spannend omdat
we iemand hadden met een
verwijde lichaamsslagader, bij het
hart dus. We konden deze patiënt
niet meer helpen. Dat was dus heel

daarna krijg je eigenlijk binnen een
halve dag de uitslag op je mobiele
telefoon, op coronatest.nl.

Is het gratis?

Ja, het kost je helemaal niks, je
hoeft er zelfs niet verzekerd voor
te zijn. Je moet alleen een BSN
hebben. Je kunt het bij de GGD

Aan het begin stond hier een grote
tent voor de deur. Mensen mochten
niet het ziekenhuis binnen. In de
tent was een balie achter glas en
daar moesten ze dan eerst vragen
beantwoorden. Daarna werd de
patiënt nagekeken en werd er
meteen een scan van de longen
gemaakt, bloed afgenomen en
onderzocht op corona. Mensen
moesten dan buiten wachten en
op het moment dat we dan alle
uitslagen hadden en dachten:
‘dit is iemand met corona en is
ernstig ziek’, dan werd iemand naar
binnen geroepen en meteen hier
opgenomen, op de Intensive Care in
isolatie. En dat was ook ontzettend
moeilijk. Vooral ook omdat de
familie er daarna niet meer bij
mocht komen.

Heeft corona grote invloed op
jouw werk als arts?
Ja, op het werk als arts heeft het
zeker invloed. Normaal moet je

als dokter aan heel veel dingen
denken. Stel, je komt met pijn op de
borst, dan denken we bijvoorbeeld
aan het hart en heel veel andere
dingen. Maar nu denken we naast
al die andere dingen ook aan het
coronavirus. En dat is eigenlijk
heel erg veranderd sinds die
eerste golf coronapatiënten. We
denken nu steeds: oh is het niet
toch corona gerelateerd? En wat
daarbij ook heel belangrijk is: we
wisten niets over het ziektebeeld.
We leren van mensen in China die
daar de patiënten voor het eerst
zagen. Bij heel veel andere dingen
weten we eigenlijk wel goed
hoe het ziektebeeld eruit ziet; bij
corona komen we achter steeds
nieuwe dingen, er hoort ook die
huidaandoening bij, bijvoorbeeld.
Dat maakt het heel uitdagend en
dat zijn we niet zo gewend, nu
moeten we overal naar op zoek
en zijn we zelf ook elke keer weer
verbaasd van: oh dit is ook weer
nieuw.

Ik ben mantelzorger voor
mijn ouders. Hebben ouderen
meer kans op besmetting dan
jongeren?

Over het algemeen is het antwoord
ja, oudere mensen worden
makkelijker ziek. Ze hebben wel
een goede afweer opgebouwd,
hun afweersysteem weet al heel
veel over hoe ze moeten reageren,
alleen ze hebben wat minder
reserve. Dus als ze ziek worden
is de kans dat het gecompliceerd
verloopt wel groter. Ben je jong
en heb je over het algemeen geen
andere aandoeningen, dan is de

Ja, toen het in februari, maart
begon toen was het eigenlijk zo
dat we weinig van het coronavirus
wisten en we dachten eigenlijk
dat het aan Nederland voorbij
zou gaan. En toen het hier wel
kwam moest iedereen echt even
een omslag maken naar: het is
een hele ernstige situatie en heel
snel worden heel veel mensen
ernstig ziek. We weten nu beter
hoe we om moeten gaan met de
testen en hoe we patiënten moeten
benaderen. In het begin gingen
we nog met te veel mensen naar
binnen. Nu is er nog maar een
verpleegkundige en een dokter die
bij de patiënten naar binnen gaan
om de besmettingskans zo laag
mogelijk te houden.

Wat heeft u echt verbaasd?

Wij hebben hier veel patiënten
gezien en heel typisch bij
het coronavirus was dat
ze binnenkwamen met
kortademigheid of hoesten, heel
onschuldig, dat het niets ernstigs
leek en dat mensen dan heel snel
heel ernstig ziek werden. Dat was
echt anders, dat kenden we niet zo
van infectieziekten zoals deze.

Hoe ziet u de toekomst?

Ik weet het niet zo goed. Wat ik
wel denk is dat we in de komende
periode weer meer besmettingen
gaan zien. De vraag is of er weer
veel ernstige besmettingen komen.
Op dit moment zijn er weer veel
besmettingen, maar dat zijn vooral
jonge patiënten. Bij jonge mensen
is de kans dat het ernstig verloopt
kleiner. Maar het is vooral dat
we bang zijn dat ze in contact
komen met oudere mensen en dat
daardoor te veel oudere mensen
ziek worden. Dat willen we
voorkomen.
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Hoe corona ons leven
Dit zijn onze columns

verandert

Tijdens het maken van onze krant hebben we heel veel mensen geïnterviewd over hoe zij de
coronatijd hebben beleefd. Maar we willen ook graag kwijt wat het voor ons zelf betekent. Daarom
schreven we columns en maakten we foto’s die goed passen bij onze verhalen.

hoop dat we snel corona achter ons kunnen laten en weer
ons leven kunnen leiden zoals we willen. Misschien ga ik dan
ook weer op vakantie. Door Sawsan

Toen kwam corona
heel dichtbij

Corona onder controle

Gisteren werd ik op Facebook verrast door het nieuws over
de dood van de moeder van mijn vriend. Ik haastte me om
hem te bellen zodat ik hem kon troosten. Ik vroeg hem wat er
was gebeurd. Hij vertelde mij verdrietig dat het door corona
kwam. Dus ik vroeg hem hoe dit kon gebeuren. Hij gaf aan
dat de mensen daar in de woonplaats van zijn moeder de
instructies niet volgden, dat ze elkaar constant bezoeken,
geen afstand houden, elkaar de hand schudden en geen
maskers dragen. Dit trieste verhaal, bevestigde me dat corona
een ernstig virus is dat het dagelijks leven in de hele wereld
heeft verlamd. Om ons normale leven voort te zetten, moeten
we ons houden aan de instructies van de regering zodat we
dit virus kunnen aanpakken en elimineren door het juiste
vaccin te vinden. Uiteindelijk wens ik iedereen veiligheid.

Door Anis

Blij met dit moment

Dit moment gaat ook over bang zijn. Iedereen is al bang om
te niezen of te kuchen, vooral in het openbaar vervoer. Veel
mensen kijken meteen naar je. We zijn bang om elkaar te
knuffelen of te kussen. Ik ken een moeder in Syrië die corona
heeft en zij kan haar zoon nu niet kussen of knuffelen terwijl
hij net zijn diploma heeft gehaald. En de mensen zijn gewend
geraakt aan eenzaamheid en moeten nu weer aan drukte
wennen. Ze zijn gewend geraakt aan thuisblijven en alleen
via de telefoon of camera te praten. Maar ze kennen nu de
waarde van het leven en het sociale contact en vrienden.
Mensen weten soms pas wat ze hebben als ze het kwijt
zijn. We moeten in dit moment leven en niet gespannen zijn
over de toekomst. Want als we ons nu zorgen maken over
later dan zijn we nu niet blij terwijl we gezond zijn en straks
misschien wel ziek. Door Elen

Een trieste dag

Het was 11 maart 2020, toen mijn vader overleed in
Syrië door ziekte. Het was een trieste dag. Ik ben alleen
hier in Nederland, maar heb wel vrienden en kennissen in
verschillende steden in Nederland. Zij wilden graag naar mij
toe komen om mij te steunen in deze moeilijke tijden, maar
helaas konden ze dat niet doen omdat de overheid strenge
regels heeft gemaakt om de epidemie in te dammen. Alle
activiteiten stopten. Wat is dat nu? Ons leven helemaal
veranderd! Alle afspraken online, alle lessen ook. De straten
leeg. De vervuiling wordt minder, veel fabrieken liggen stil.
De meeste mensen werken thuis, minder autoverkeer en
Co2-uitstoot. Dit laatste is een positieve kant van corona. Ik
vind de maatregelen prima omdat de overheid het virus wil
beperken. Als we Nederland met andere landen vergelijken,
dan zijn hier gelukkig minder slachtoffers. Nu komt de tweede
golf van corona. Ik hoop dat iedereen gezond blijft en de
maatregelen respecteert. Door Saeed

Ik ben vaak positief over de toekomst. Maar de coronacrisis
is wel echt moeilijk om mee te maken. Ik ben wel verdrietig
omdat veel mensen toch ziek werden en overleden. Dat is
echt erg. Ik kon mijn vrijwilligerswerk niet meer doen, want
de winkel ging dicht. En ik kon niet meer naar de sporthal
en ik mocht niemand meer bezoeken. Het was gewoon thuis
blijven, helaas. Maar ja, het is voor onze eigen veiligheid.
Want als je gezond wil blijven, moet je goed oppassen en
veel mensen doen dat heel goed. We moeten het samen doen
zodat we het virus onder controle kunnen houden. Ik denk
dat het erg moeilijk is, maar we kunnen niets anders doen.
En misschien, in de toekomst, als de onderzoekers een vaccin
vinden, kunnen we allemaal het virus overleven en weer goed
verder leven. Dat is mijn hoop. Tot volgende keer! Door Lila

Nieuw parfum

Een virus zo klein, maar in staat om het leven van miljoenen
mensen te veranderen. Het haalt ons fysiek uit elkaar
en bracht ons emotioneel dichter bij elkaar. Een nieuwe
uitdrukking: ‘Ga weg van degenen die je het langst levend
wilt zien!’. Hoe moeilijk dit ook was, we hebben het gedaan.
Geen handen schudden met vrienden en familieleden en
niet dichtbij hen zijn. Veel werknemers hebben hun baan
verloren. Het mondmasker werd mijn nieuwe vriend,
ontsmettingsmiddelen en handzeep mijn nieuwe favoriete
parfums. Ik geloof dat deze gevolgen geleidelijk zullen
verdwijnen als we de maatregelen blijven volhouden. Tot slot
alle dank en waardering voor de dokters die zichzelf en hun
families hebben opgeofferd om patiënten te helpen het virus
te overwinnen. Door Mohsena

Alleen maar
boodschappen

Corona begon vanuit China en ging toen de hele wereld over.
De mensen werden bang en renden naar de winkel voor wcpapier, olie en meel. Ik probeer me aan de regels te houden
en niet veel contact met andere mensen te hebben. Ik ga
alleen voor boodschappen naar buiten en bel met de camera
van mijn telefoon. Er kwamen regels en alles ging dicht.
Geen scholen, restaurants, kroegen of clubs meer open. Wel
thuisblijven, handen wassen en afstand houden. En daarna
werden ook nog mondkapjes verplicht in Rotterdam en
Amsterdam. Ik hoop dat deze crisis weer voorbij gaat en dat
ik kan terugkeren naar het normale leven. Door Iman

Thuisblijven

Opeens moest ik vaak de hele dag thuisblijven. Want ik zorg
voor mijn ouders. Ik was bezorgd om hen en daarom durfde
ik niet naar buiten te gaan. En nu is het weer opletten in
Rotterdam. De stad heeft de meeste nieuwe besmettingen
van Nederland. Het was zelfs verplicht om in het centrum
mondkapjes te dragen. Wat betreft het beschermen van
jezelf, volgt u maar de maatregelen en blijft u maar zo
veel mogelijk thuis. Ik hoop dat wij er straks allemaal goed
doorheen komen. Door Kholoud

Vakantie

Veel mensen gingen met vakantie en moeten een coronatest
doen bij terugkomst. Mijn familie en ik bleven thuis, veel
handen wassen, mondkapje dragen en anderhalve meter
afstand houden. We reizen nergens heen. Maar soms vraag
ik me af of alle maatregelen wel helpen. Deze vraag komt
bij mij op vanwege iemand uit mijn familie die in Nederland
woont. Hoewel hij alle maatregelen nam, kreeg hij corona en
werd het virus doorgegeven aan al zijn familie en vrienden.
Toen hij de symptomen voelde, ging hij naar het ziekenhuis
en werd de coronatest gedaan. Maar ze hebben hem niet
geïnformeerd over de besmetting en daarna kwam de
besmetting dus van het hele gezin. Dat is erg gevaarlijk. Ik

Rotterdam
overleeft corona!

Op eens moeten we thuis blijven. Niemand mocht naar
buiten. Corona in de kranten, op tv en iedereen praat nog
maar over een ding. De mensen zijn bang, omdat er nog
geen medicijn of vaccin is. Wat moeten we doen? Het virus
is wereldwijd, dus moeten we gewoon maar naar tv kijken
en wachten op wat de regering doet. Wat gaan ze beslissen?
Er zijn veel maatregelen en we moeten ons aan de regels
houden. Persoonlijk ging ik met mijn familie praten over
het virus en de regels. In deze periode worden veel mensen
werkloos en veel mensen hebben bijstandsuitkering bij
de gemeente aangevraagd. Veel lessen en werk gaan nu
online door. Wij hebben tijdens deze periode bijvoorbeeld
computerles gehad bij Stichting Mano en wij krijgen veel
online hulp met post. Soms komt het leven weer even terug
en kunnen mensen weer verder met hun werk. Hopelijk
kunnen we straks zeggen: Rotterdam overleeft corona! Door

Abdulaziz
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Het was zo druk dat er geen tijd was

voor ons reguliere werk
Interview met Rachida Bouali

Bij GGD Rotterdam-Rijnmond hebben ze het ontzettend druk tijdens de coronatijd. Gemeenten
willen weten wat ze moeten doen, media willen interviews om over de nieuwste ontwikkelingen
te schrijven. Er kwamen nieuwe en extra teststraten en het bron- en contactonderzoek werd
flink uitgebreid. Rachida Bouali, woordvoerder van GGD Rotterdam-Rijnmond, vond een gaatje
in haar agenda om ook de journalisten van De Nieuwe Rotterdammert te woord te staan. Want
hoe is het eigenlijk om bij de GGD te werken in deze roerige tijden?

Kunt u zich even voorstellen?

Wat was het moeilijkste tijdens uw
werk?

Mijn naam is Rachida Bouali. Ik werk
ruim een jaar bij de gemeente Rotterdam
als woordvoerder. Ik richt me op het
maatschappelijke domein, maar vooral op de
zorg in de wijk en de publieke gezondheid.
Alles wat de GGD Rotterdam-Rijnmond doet,
daar doen wij de communicatie over. En sinds
coronatijd zijn we bijna alleen maar daar mee
bezig met corona.

Het moeilijkste was dat het zo druk was dat
we onze andere werkzaamheden niet meer
uit konden voeren. Ik doe bijvoorbeeld ook de
communicatie voor wijkteams, vraagwijzer
en ouderen. Ik moest de collega’s daar echt
teleurstellen van: sorry jongens, maar ik
kan jullie nu echt niet helpen. Dat was wel
echt moeilijk. En verder werken we heel veel
samen met verpleegkundigen en artsen.
Wat ik van hen hoorde, was dat het heel
erg moeilijk was om de gesprekken te doen
met mensen die besmet zijn. Dat is voor
best veel mensen een hele shock. Er wordt
soms makkelijk over gedaan van: het is maar
een griepje, maar er zijn veel mensen die er
erg van schrikken en dan moeten collega’s
echt als een soort therapeut optreden om ze
gerust te stellen.

Hoe was uw werk tijdens corona?

Het was echt heel druk, heel hectisch. Het
is natuurlijk een nieuw virus dus niet iets
wat we dagelijks meemaken. We hebben
wel ervaring met crisiscommunicatie. Dat is
informatie geven bij een groot ongeluk, een
grote brand of een terroristische aanslag,
maar zoiets is natuurlijk wel anders want
zo’n ramp heeft een kop en een staart, het
begint en je weet wel ongeveer wanneer
het klaar is. Het lastige nu met corona is: we
weten niet wanneer het klaar is! Wat ook
lastig is, is dat je niet meer toekomt aan je
normale werkzaamheden. Je volledige tijd
gaat op aan corona. Maar anderzijds is het
ook wel heel interessant en leerzaam. Ik hou
zelf wel heel erg van crisiscommunicatie. Je
leert onwijs veel. En het interessante hiervan
is het contact met de media. De Nieuwe
Rotterdammert, die kenden wij bijvoorbeeld
nog niet, dus dat is ook wel heel erg mooi
om daar kennis mee te maken. Zo zijn er heel
veel andere media waar je nu veel intensiever
mee samenwerkt. En ook met heel veel
andere organisaties die nu om de hoek
komen kijken en iets van je verlangen.

Hoe werkt het testen?

Je kunt bellen voor een afspraak en dan kun
je binnen 24 tot 48 uur langskomen bij een
testlocatie. We hebben het liefst dat mensen
met de auto komen of op de fiets, maar liever
niet met het openbaar vervoer. De uitslag
komt binnen 72 uur. Als het negatief is, dus
geen corona hebt, dan word je gebeld door
een landelijk callcenter. En als het positief
is word je gebeld door de regionale GGD
en dan wordt zo snel mogelijk het bron- en
contactonderzoek gestart.

Hoe heeft corona invloed op mensen
met een laag inkomen?

verschillende plekken in de regio testlocaties
hebben ingericht. Daarnaast is bron- en
contactonderzoek ook heel belangrijk bij de
GGD. Stel, je bent besmet geraakt met het
virus dan neemt de GGD contact met jou op
om uit te zoeken waar het virus is opgelopen
en met wie je allemaal in contact bent
geweest. Om die mensen ook te informeren
van: joh je bent in contact geweest met
iemand die positief getest is, blijf de komende
tien dagen thuis om te voorkomen dat
anderen worden besmet. En als je klachten
hebt, laat je dan meteen even testen.

we ook hebben gemerkt is dat mensen dan
toch boodschappen gaan doen of op bezoek
gaan bij vrienden. Ze denken: ik voel me
toch goed, dan kan ik best naar buiten gaan,
maar dan kun je wel anderen besmetten. Mijn
moeder hoort ook tot de kwetsbare groepen
en ik moet er niet aan denken dat zij besmet
raakt omdat ik of mijn broers en zussen zich
niet aan de maatregelen hebben gehouden.
Dat zou ikzelf echt heel erg vinden. Dus mijn
persoonlijke mening is: laten we nou met zijn
allen verstandig zijn en vooral de kwetsbaren
en onszelf beschermen.

De ziekte maakt geen onderscheid van jij
bent rijk dus ik pak jou niet. Maar ik kan me
voorstellen, dat als je minder inkomen hebt
dat het dan lastiger is. Denk bijvoorbeeld
aan dat de kinderen niet naar school
kunnen en dat je thuis moet werken. Dan
heb je een goede computer nodig, een
goede bureaustoel en een ruimte om thuis
te werken. Dat heeft helaas niet iedereen
en vooral mensen met een lager inkomen
hebben dat niet. Wat wel weer heel erg fijn
is aan een stad als Rotterdam is dat er heel
veel hulp wordt aangeboden. Er zijn heel
veel mensen en stichtingen die de schouders
eronder zetten om mensen met een minder
inkomen te helpen. Net als de ouderen, die
werden ook heel erg geraakt, mochten geen
bezoek ontvangen. Er ontstonden allerlei
ideeën om ze op de een of andere manier
te vermaken. Dat is toch wel de kracht van
Rotterdam, dat we in moeilijke tijden voor
elkaar klaar staan. Dat is mooi om te zien.

Hoe kan Rotterdam corona overleven?

Wat is er veranderd op uw werk tijdens
corona?

Wat was de belangrijkste informatie
die u heeft gegeven?

Wat biedt GGD Rotterdam tijdens
corona?

In het begin waren we vooral druk met
informatie verstrekken over: wat is nu corona,
wat moet je doen als je het hebt? Wat we
toen vooral deden is communiceren via
verschillende kanalen, via onze website en
via verschillende organisaties zoals scholen
en welzijnsorganisaties. We doen dat voor
Rotterdam en de regio Rijnmond. Dus we
hebben ook veel contact met alle gemeenten
om ze te informeren over het virus, wat er
aan de hand is en het handelingsperspectief:
wat kun je nou doen als gemeente of als
school als er een besmetting is? En op een
gegeven moment namen de besmettingen
toe en kwamen we in een intelligente
lockdown hier in Nederland. Er moesten
meer maatregelen genomen worden en er
werd steeds meer verwacht van de burgers,
bijvoorbeeld: werk vooral thuis en vermijd
drukte. Dat is dan een stukje wat vooral de
gemeente heeft overgenomen. Wij hebben
ons toen meer gericht op medisch advies
richting scholen, verpleegtehuizen, etc.
Sinds de zomer, waarvan wij dachten dat
het een rustige periode zou worden, dat is
dus absoluut niet het geval geweest, namen
de besmettingen weer toe en werd het weer
heel erg druk, vooral met media. We moesten
meer gaan testen. Eerst zorgmedewerkers,
daarna docenten en vanaf 1 juli iedereen
met symptomen. Dus we moesten ook
testlocaties gaan creëren. Regio Rijnmond
is een heel groot gebied en je wil toch zo
dichtbij mogelijk bij de mensen aanwezig
zijn om ervoor te zorgen dat ze niet te
veel hoeven te reizen. Vandaar dat we op

Rachida Bouali

Het belangrijkste is ons houden aan de
maatregelen. Als we dat doen dan denk ik
dat we heel ver komen. Echt anderhalve
meter afstand houden en drukte vermijden.
En laat het, als het ook echt niet nodig is,
om naar feestjes, verjaardagen en etentjes
te gaan. Want wat nu toch wel gebleken
is in onze regio tijdens de tweede piek, is
dat veel besmettingen toch wel daar zijn
ontstaan. Dat kunnen we als Rotterdammers
proberen te voorkomen. En je houden aan
de hygiënevoorschriften. Dus vaak en goed
je handen blijven wassen en hoesten en
niezen in je elleboog. Als je besmet bent, of
in contact geweest met iemand die positief
is getest, blijf dan ook echt thuis. Want wat

Nou, dat ik nu hele lange dagen maak en
ook in het weekend werk, dat was voorheen
niet zo. En voorheen zaten we met een heel
groot team en werkten we veel samen en nu
zitten we alleen maar met de collega’s van
corona-communicatie, dat zijn er vijf. Wij
mogen nog steeds wel naar kantoor. Een
ander verandering is dat je ook op het werk
afstand moet houden, ook als je een overleg
hebt. Dat is heel moeilijk. En het zit zo in ons
systeem om drinken voor elkaar te halen en
dat mag niet meer. Dat is heel erg wennen.
Zoiets sociaals wat je gewend bent om te
doen, wordt nu afgeraden.

Op een gegeven moment bleek dat mensen
zich niet meer aan de regels hielden en de
besmettingen toenamen. We namen heel veel
mensen aan voor bron- en contactonderzoek,
maar het was niet bij te houden. Hoe lang ga
je daarmee verder? Het was dweilen met de
kraan open, dus de toename van het aantal
besmettingen moest echt stoppen. Toen
hebben we aan de bel getrokken in de media,
maar ook richting het ministerie om aan te
geven dat er echt iets moest gebeuren want
de GGD alleen kan het niet aan. Dat vond ik
persoonlijk wel echt iets dat we voor elkaar
hebben gekregen.
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‘De coronacrisis gaf mensen het gevoel: Ik

wil iets doen!’

Interview met Frederiek Verwest
koffiebonen gaan verkopen of dat bedrijven
hun koffie gaan drinken zodat Heilige
Boontjes meer jongeren kan helpen. Maar
het kan ook zijn dat ik ze koppel aan een
investeerder die hen kan helpen groeien of
ik zet ze op het podium zodat ze hun verhaal
kunnen doen en meer mensen horen van
Heilige Boontjes.
Dus ik doe eigenlijk alles om zo’n sociaal
ondernemer te helpen in de stad. Ik help de
ondernemers en zij bieden werkplekken of
kansen voor bijvoorbeeld gehandicapten
of jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Het gaat om alle mensen die
moeilijker meekomen in Rotterdam en die wij
proberen te helpen aan een baan. Heel mooi
positief werk.

Wat hebben jullie gedaan tijdens de
coronatijd?

Frederiek Verwest

Kunt u zich even voorstellen?

Ik ben Frederiek Verwest, 31 jaar sinds deze
zomer. Ik woonde dus in Rotterdam, maar
sinds een maand in Scheveningen. Ik hou
heel erg van surfen dus ik ben naar de zee
verhuisd. Ik wil graag goed doen en werken
aan een betere wereld. Ik werk bij Voor Goed
Rotterdam Impact Agency. Ik weet niet of
jullie daar wel eens van hebben gehoord?
We zijn ontstaan vanuit het feit dat het in
Rotterdam economisch goed gaat, maar dat
we nog steeds veel armoede en werkloosheid
kennen in de stad. Twintig procent van de
gezinnen in Rotterdam leeft in armoede en
een op de drie kinderen in Delfshaven gaat
bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school.
Gelukkig zijn er wel veel partijen die goed
willen doen. Heel veel goede ondernemers,
betrokken corporates, bijvoorbeeld. En er is
best wel veel geld in de stad, van betrokken
vermogensfondsen. Voor Goed verbindt die
partijen. We vormen nieuwe coalities om
samen tot oplossingen te komen voor de
maatschappelijke problemen in Rotterdam.

Wat is jouw werk precies?

Binnen het team heeft iedereen zijn eigen
groep in de stad. Dus de een heeft meer het
bedrijfsleven, de ander de fondsen, weer een
ander de overheid en ik richt me op sociale
ondernemers. En dat zijn ondernemers die
iets goeds willen doen, impact first heet
dat, maar ook geld verdienen. Ik help die
ondernemers om te kunnen groeien door ze
bijvoorbeeld te koppelen aan nieuwe klanten.
Kennen jullie bijvoorbeeld Heilige Boontjes op
het Eendrachtsplein? Daar werken jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt en
tegelijk is het een goedlopende koffiezaak.
Ik ga dan zorgen dat de supermarkten hun

Veel sociaal ondernemers moesten hun
restaurant sluiten of konden geen koffie meer
verkopen. Dus ik ging zorgen dat zij alsnog
hun spullen konden verkopen. En aan de
andere kant zag je ook dat Rotterdammers
die het al moeilijk hadden in de problemen
raakten. Er was een tekort aan voeding,
hygiënemiddelen en laptops. Scholen gingen
dicht en kinderen zaten thuis, maar zonder
laptop om het onderwijs te volgen. Dus toen
hebben wij de vraag in kaart gebracht in
de stad en dat hebben wij gekoppeld aan
bedrijven die wilden helpen. Zo hebben we
heel veel laptops uitgedeeld aan gezinnen en
zijn heel veel voedingsmiddelen beschikbaar
gesteld. Unilever en Coca Cola hebben echt
duizenden producten in wijken geleverd.

Hebben jullie nog meer gedaan tijdens
corona?

We hebben vooral sociale ondernemers
ondersteund. Want als we hen niet helpen,
kunnen ze misschien niet blijven bestaan.
Dat zou betekenen dat heel veel mensen dan
geen baan meer hebben, want zij helpen juist
de kwetsbare doelgroepen in de stad. Dus we
hebben een fonds opgezet dat ondernemers
kon steunen en we hebben gezocht naar
nieuwe klanten. We hebben ook een lobby
gedaan bij de overheid voor meer steun aan
de sociale ondernemers.

Hoe heeft corona de organisatie
beïnvloed?

We mochten niet meer op kantoor werken.
Dat was best lastig. We zijn een klein team,
we zijn met zijn zessen. Dan is het fijn als je
samen op kantoor zit en samen kan werken.
Dus we merkten wel dat het soms lastig is
als je allemaal thuis zit. De een gaat er wat
anders mee om dan de ander. De een wilde
juist met elkaar zijn, de ander vond het fijn
om thuis te werken. Dus we moesten even
als team weer ons ritme vinden hoe we aan
het werk gingen. En we kregen het heel
erg druk, we hebben echt tot ‘s avonds laat
gewerkt die eerste weken. We kregen zoveel
telefoontjes van bedrijven die de stad wilden
helpen tijdens de coronacrisis. En dan waren
wij een soort bemiddelaar.

Hoe hebben jullie ondernemers
geholpen?

We zijn vooral heel erg bereikbaar geweest.
We hebben iedereen te woord gestaan.
Er waren heel veel ondernemers die het
spannend vonden of ze het wel gingen

Stichting Mano was tijdens de coronatijd druk op zoek naar laptops om alle cursussen
online door te laten gaan. Toen dook daar Voor Goed Agency op. Zij hadden vanuit het
bedrijfsleven laptops gekregen die ze in Rotterdam konden uitdelen aan iedereen
die er een nodig had. Dat maakte ons nieuwsgierig. Wie zijn deze weldoeners en wat
hebben zij als organisatie nog meer gedaan tijdens de coronacrisis? We vroegen het
Frederiek Verwest.

redden in de coronacrisis dus we hebben
eerst heel veel gebeld en gevraagd waar
ondernemers mee zaten. We hebben een
digitaal spreekuur georganiseerd. Dat
deden we eerst live. En nu hebben we
gezorgd dat ieder teamlid een aantal uur
per week beschikbaar is voor het spreekuur.
We hebben ondernemers gekoppeld aan
bedrijven die hen konden coachen. Als er
een hulpvraag uit een spreekuur kwam,
dan koppelden we de ondernemer aan
coaches die zich hadden opgegeven uit het
bedrijfsleven.

Konden jullie wel goed werken tijdens
corona?

Ja, eigenlijk heel goed. Ik vind het wel minder
leuk, want normaal ontmoet ik altijd iedereen
in de stad. Ik ben een dag op kantoor en de
rest van de week ben ik bij de ondernemers
om te vragen wat zij nodig hebben om meer
impact te kunnen maken in de stad. En nu
was ik veel meer aan het bellen of werkte ik
achter mijn laptop. Dat was ik niet gewend.
Maar het werk ging gewoon door omdat we
direct gezinnen in nood gingen helpen. Dus
eigenlijk was het heel druk, maar wel heel
anders.

Welke plannen hebben jullie nu nog?
We bestaan officieel sinds vorig jaar juni

en we willen onze samenwerking met
verschillende patijen in Rotterdam nog beter
benutten om samen oplossingen te vinden
voor maatschappelijke problemen.

Heeft de coronatijd ook een positieve
kant?

Ik vond het heel mooi om erachter te komen
dat eigenlijk iedereen wil helpen, als ze maar
weten wat ze kunnen doen. Wij zorgden
ervoor dat partijen wisten wat ze konden
doen. We maakten een hele concrete lijst:
we hebben vijfduizend laptops nodig, we
hebben voeding nodig, speelgoed, etc.. Zo
hebben we echt heel veel mensen kunnen
helpen. We wisten dat heel veel mensen
goed wilden doen, maar zagen nu ook meer
de Rotterdammer zelf. We focussen normaal
meer op de ondernemer en nu merkten we
dat iedereen mee wilde doen. Vrienden van
vrienden belden om te zeggen dat ze heel
graag vrijwilliger wilden zijn, gekoppeld
wilden worden aan een stichting of bij de
Voedselbank helpen, dat ik dacht ‘oh wow’.
Als we deze hulp nou vast houden, zodat
we dat allemaal blijven doen, dan gaan we
misschien ook alle andere maatschappelijke
problemen van de stad oplossen. De crisis
zorgde ervoor dat mensen echt het gevoel
kregen: ik wil iets doen!
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‘Alles viel stil. Toen zijn we gaan kijken wat

we wél kunnen doen!’

Interview met Djawad en
Yunus van MDT op Zuid

MDT op Zuid stroopte de mouwen op toen de coronacrisis begon. Bij Maatschappelijke
Diensttijd (MDT) kunnen jongeren hun talent ontwikkelen en doen zij in ruil wat terug voor de
maatschappij in Rotterdam Zuid. Alles viel stil, maar Djawad en Yunus lieten zich niet uit het
veld slaan. Ze gingen kijken wat er nog wel mogelijk was. Bijvoorbeeld brieven schrijven aan
senioren die eenzaam zijn of scholieren helpen met online bijles.

vrienden geworden en die spreken elkaar nu
nog steeds.

Lopen jullie risico tijdens jullie werk?

Djawad en Yunus

Kunnen jullie je even voorstellen?

Ik ben Djawad, ik ben 24 jaar. Ik kom uit
Iran en ik ben werkzaam bij MDT op Zuid.
Ik heb tien jaar lang in verschillende AZC’s
gewoond. Mijn hart ligt bij vluchtelingen en
nieuwkomers.
En ik ben Yunus, ik was projectmedewerker
bij MDT op Zuid de afgelopen tijd, maar nu ga
ik weer verder met mijn studie Social Work.
Ik deed van alles om het project groter te
maken.

Wat doen jullie precies bij MDT op Zuid?
D: Het is een project voor jongeren tussen
de 16 en 27 jaar. Ze gaan bij ons aan de slag
met talentontwikkeling, iets doen voor je
toekomst als jongere. In ruil doen de jongeren
iets terug voor de maatschappij, in dit geval
voor Rotterdam Zuid. Zo maken ze ook hun
netwerk groter. Wij hebben afgelopen jaar
250 jongeren kunnen helpen. Ze volgden
taalles, deden mee met activiteiten en deden
vrijwilligerswerk. Yunus heeft ons daar heel
erg bij geholpen.

Hoe hebben jullie gewerkt tijdens
corona?

D: Toen corona begon, hadden wij het heel
moeilijk bij MDT op Zuid. Wij werken heel
graag direct met mensen en dat mocht
niet meer. Vooral in het begin was het heel
spannend. Toen moesten we als team gaan
nadenken: wat kunnen we doen om onze
jongeren te bereiken? Een daarvan was
kaarten schrijven naar oudere mensen.
Oudere mensen hadden het zwaar, mijn
jongens en meisjes hadden het zwaar. Zij
kunnen hun Nederlands verbeteren en de
eenzame ouderen die niet meer buiten de
deur komen krijgen een schrijfmaatje. Zo
begon de kaartenactie.
Y: Ouderen in zorginstellingen hebben het
heel zwaar gehad want ze mochten niet meer
naar buiten en geen familie meer ontvangen.
Wij dachten: omdat ze het toch zo saai
hebben en eenzaam zijn laten we onze
jongeren kaarten schrijven. En dat werd zo’n
succes. We hebben meer dan tachtig kaarten
geschreven en we kregen ook antwoord
terug. Het zijn eigenlijk schrijfmaatjes
geworden van elkaar. Dat was heel mooi om
te zien. Ook de reactie van de statushouders,
hoe blij ze waren als ze een reactie terug

kregen, dat was geweldig!
D: Netwerk Nieuw Rotterdam had jongeren
die ook vrijwilligerswerk wilden doen.
Zij gingen onze jongeren helpen met
grammatica en spelling. Ze gingen samen de
kaarten schrijven zodat de brief top was. Dat
was mooi dat mensen in contact kwamen
met elkaar, iedereen hielp elkaar. Daarnaast
zijn we ook huiswerkbegeleiding gestart op
middelbare school De Hef.
Y: Daar zitten ook heel veel statushouders op
school, meestal tot 15 / 16 jaar. Veel kinderen
hadden achterstand opgelopen door corona
en dankzij vrijwilligers van de studie Social
Work hadden wij heel veel vrijwilligers en
gingen we bijles geven. We hebben heel veel
kinderen kunnen helpen met hun huiswerk,
met voorbereiden voor examens, want
sommige kinderen stonden echt op het punt
van niet overgaan naar het volgende jaar en
gelukkig is dat grotendeels goed gekomen.
We kregen bezoek van staatssecretaris
Paul Blokhuis, dat is een grote meneer
vanuit het ministerie. En er was ook media
aanwezig. Dat was een mooi moment om
mee te maken voor MDT op Zuid. Onze eigen
jongeren hebben we taalles gegeven via
Zoom. Dat deden we twee a drie keer per
week. Dat was één van de redenen waarom
de staatssecretaris kwam meekijken. We
hebben samen met hem een taalles gegeven
via Zoom.

D: Het grappigste en meteen ook
gevaarlijkste voor ons is dat we zo warm en
hecht zijn. We zijn echt net een familie bij
MDT op Zuid. Alle jongeren die komen, zien
ons als een broer, we zijn een hele hechte
groep. En voor coronatijd waren we echt
gewend aan heel veel knuffelen, handen
schudden, samen lachen, samen eten en
drinken. Dus dat was heel lastig voor ons om
nu op eens te zeggen: ‘ho, afstand!’. En nog
steeds is dat lastig, want sommigen kunnen
dat als kwetsend zien, ze krijgen het gevoel
van ‘wij willen jullie niet meer’. Dat is een
punt waar wij heel veel moeite mee hebben.
We willen niet dat iemand bij ons corona
oploopt, maar wij houden ervan om met
mensen te werken, om die familiaire band
te geven. Maar we zijn ons bewust van de
voorbeeldfunctie die wij hebben. Het is echt
belangrijk om die risico’s in te perken.

Had corona ook een positieve kant?

D: Het bracht een stukje waardering. Ik
heb gemerkt dat jongeren die voor corona
een of twee keer naar ons kwamen, nu elke
dag komen. Ze laten zien: ik heb MDT echt
gemist. Ik waardeer het heel erg. We hebben
nu veel meer binding met elkaar, ook de
collega’s onderling.
Y: Heel veel jongeren zien nu in dat we echt
iets betekenen voor jonge statushouders. We
zijn voor sommigen wel onmisbaar, een soort
familie.
D: Toen corona op zijn hoogtepunt was,
belde ik iedereen. Elke kandidaat die bij ons
was. Ik wilde drie minuten bellen om te kijken
of het goed gaat, maar soms had ik een
gesprek van drie kwartier of een uur puur
omdat ze dat nodig hadden en ons misten.
Achteraf hoorde ik dan: dankjewel dat je

Wat hebben jullie verder gedaan
tijdens corona?

Y: Heel veel studenten van de Hogeschool
Rotterdam hebben ons geholpen met
het voeren van digitale gesprekken met
onze jongeren. Zij kregen zo een digitaaltaalmaatje waarmee zij twee of drie keer
per week Nederlands konden spreken. Dat
ging helemaal via whatsapp videobellen. Dat
was ook een mooi succes. Je moet je niet
vergissen. Veel statushouders zijn ook heel
eenzaam. Stel je voor: je komt hier binnen,
je bent misschien 18 jaar, je hebt hier geen
vrienden en familie en als we ze dan niet
kunnen uitnodigen bij MDT, dan blijven ze
thuis zitten en dan gaan ze zich vervelen. Dus
het was heel mooi dat ze zo buiten ons om
een nieuwe vriend hadden die ze wekelijks
konden spreken. En sommige zijn ook echt

Jonge statushouders kregen online bijles

De kaartenactie was een succes

gebeld hebt, ik had dat echt nodig. En zo kom
je ook dichter bij elkaar. En daar staat MDT
ook echt voor, mensen bij elkaar brengen. Ik
wil jullie ook allemaal uitnodigen om langs te
komen want dat vinden we echt geweldig!
Y: En ik denk dat door corona heel veel
beroepen die niet echt in de spotlights waren
nu wel wat meer erkenning krijgen zoals de
medewerkers in de zorg en docenten, want
het is niet echt makkelijk voor hen en wij
merken dat maatschappelijk werk nu ook wel
wat extra aandacht krijgt.

Hebben jullie nog andere organisaties
geholpen tijdens corona?

D: We zijn ook nog poffertjes gaan bakken
op de IJsselburgh in Rotterdam Zuid, bij oude
mensen om ze ook nog wat lekkers aan te
bieden in deze moeilijke tijd.
Y: En we hebben ook veel huisbezoeken
gedaan, iets wat we normaal niet zo snel
zouden doen zonder reden. We zijn bij heel
veel jonge statushouders thuis geweest. En
als je voor de deur staat dan kom je binnen,
ga je best wel lang zitten, dat was prachtig.
Je kan gewoon met afstand bij iemand thuis
zitten en een leuke tijd hebben.

Welke plannen hebben jullie nog voor
de toekomst?

D: Wij willen proberen om mensen te blijven
verbinden. Dan ontstaan er iets moois. Maakt
niet uit vanuit welke partij, wie je bent. Wij
proberen voor iedereen toegankelijk te zijn.
Wat leuk is om te weten: eigenlijk hebben
we een leeftijdslimiet van tussen de 16
en 27 jaar, maar als jullie een keer bij ons
langskomen dan zul je zien dat er 13-jarigen
lopen maar ook 50- of 60-jarigen. Dat hoort
bij onze plannen om iedereen te verbinden.
Ik heb hele grote plannen om iedereen erbij
te betrekken. We willen blijven kijken welke
hulp nodig is. Binnen onze krachten proberen
we iedereen te helpen.
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Veel mooie initiatieven moesten stoppen,

maar er was ook solidariteit
Interview met Suzanne
IJsselmuiden en Rina Punt

Als journalist in tijden van corona, moet je van alle markten thuis zijn. Interviewen op
anderhalve meter afstand ging al snel heel goed. Maar ook online een goed interview kunnen
houden, is heel belangrijk. We interviewden Suzanne IJsselmuiden en Rina Punt die bij VSB
Fonds werken via Teams en vanuit Utrecht vertelden zij ons hoe corona hun leven en werk
verandert.

Op welke manier heeft corona uw leven
veranderd?
S: Bij mij heeft het mijn leven rustiger
gemaakt. Noodgedwongen omdat we
in het begin alleen het huis uit kwamen
om een ommetje te maken. Dus mijn
sportactiviteiten, mijn theaterbezoeken, de
sociale dingen die lagen stil. En dat gaf een
enorme rust. Dus dat hoop ik wel vast te
houden. Ik probeer die rust te bewaren.

R: Het heeft wel meer rust gebracht, ja. Wat
ik wel jammer vond is dat ik mijn vrienden
moest missen.

Hoe ziet u de toekomst?

R: Nou, ik denk dat er wel een en ander gaat
veranderen. Zo lang er nog geen vaccin is
gevonden, zullen we toch voorzichtig moeten
blijven. En ik denk dat er ook op het werk
heel veel gaat veranderen. Want ik zie het
niet zo snel gebeuren dat er weer ‘s ochtends
volle treinen mensen naar hun werk rijden.

Suzanne en Rina

Wat heeft u geleerd tijdens corona?
Kunt u zich kort even voorstellen?

Mijn naam is Suzanne IJsselmuiden en ik
ben 45 jaar. Hoe ouder ik word, hoe meer
ik mijn leeftijd vergeet. Ik heb een man en
twee kinderen van 12 jaar. Ik woon in Leiden
en ik werk als adviseur bij het VSB Fonds
in Utrecht. Ik beoordeel aanvragen die bij
ons binnen komen om te bepalen wat we in
de samenleving kunnen steunen, want we
hebben maar een beperkt budget. Ik kijk dan
of een aanvraag past bij wat we zelf willen
betekenen en bijdragen. En dan adviseer ik
de commissie die uiteindelijk tot steun besluit
of niet.
En ik ben Rina Punt, ik ben 58 jaar en
ik woon in Utrecht. Ik ben geboren en
opgegroeid in Rotterdam dus ik ken jullie
stad heel goed en ik werk ook als adviseur bij
VSB Fonds.

Hoe was het om te werken tijdens
corona?

R: Heel chaotisch, want heel veel projecten
die wij ondersteunen konden niet doorgaan.
Dus daar zijn we echt heel druk mee
geweest. Zo druk dat je eigenlijk aan je
normale werk niet toekwam.
S: Wat Rina zegt. Het was qua werk heel
chaotisch. En daarnaast gebeurde er
natuurlijk heel veel in de privésfeer. Met mijn
ouders die kwetsbaar zijn en de kinderen
die we thuis onderwijs gaven. Dus op alle
fronten chaotisch. Maar ook wel verbindend.
Iedereen was heel benieuwd naar of bezorgd
over hoe het met je gaat. Er kwam een soort
zorgzaamheid naar boven die anders door
werk of andere dingen niet aanwezig is.

Heeft de coronatijd ook een positieve
kant, denkt u?

R: Ik denk het wel. Suzanne noemde net al
de zorgzaamheid die naar boven komt. Dat is
denk ik wel heel goed, dat mensen wat meer
op elkaar letten.
S: Ja en het brengt solidariteit in de
samenleving naar boven, omdat we het met
elkaar moeten doen. Tegelijkertijd zie je ook
wel weer dat die solidariteit weer snel wordt
los gelaten.

Hoe bent u omgegaan met de regels?

R: Ik ben daar heel streng mee omgegaan.
Echt afstand houden, geen visite ontvangen.
Ik heb me daar echt aan gehouden. Maar je
merkt dat het steeds moeilijker wordt. Dat
mensen minder rekening met elkaar houden.
S: Ik ging daar zeker de eerste paar maanden
streng mee om omdat mijn ouders kwetsbaar
zijn en daar ging ik ook naartoe en ik wilde
geen risico nemen. En wij hebben wel wat
vrienden ontvangen met afstand. Inmiddels
merk ik dat ik mijn huishouden uitbreidt,
bijvoorbeeld door van de zomer met
meerdere mensen te gaan kamperen.

S: Voor mij heeft het wel blootgelegd hoe
zo’n pandemie als deze het hele leven stil
kan leggen. En waar ik een beetje cynisch
van ben geworden, zijn de belangen van de
economie en de multinationals die eigenlijk
voorop worden gesteld. En ik denk inderdaad
wel dat dat gaat veranderen, maar de vraag
is hoeveel goeds het gaat brengen.
R: Ik kan me wel vinden in wat Suzanne zegt.
In de wereld waarin wij werken zijn heel veel
freelance kunstenaars die nu in de bijstand
zitten. Maar Schiphol of KLM krijgt enorme
bedragen. En dat maakt duidelijk dat het niet
eerlijk verdeeld wordt.

S: En ze ontslaan ondertussen hun
medewerkers. Dat is er een beetje het
cynische aan.

Wat heeft u de afgelopen tijd het
meest gemist?

R: Mijn vrienden zien. Maar gelukkig hebben
wij een zeilboot en die konden we wel
gebruiken, dus dat is wel weer heel fijn.
S: Ja ik heb ook mijn familie, vrienden en mijn
collega’s gemist want tijdens het thuiswerken
hadden we wel contact via de telefoon,
maar niet echt fysiek. En ik miste alle mooie
initiatieven die ik tegenkom tijdens mijn werk.
De bijeenkomsten, voorstellingen bezoeken,
het op pad gaan. Dat lag allemaal stil en heb
ik echt gemist. Ik hoop dat dat wel terug gaat
komen omdat dat onze samenleving zo mooi
maakt.

Wat vindt u van deze tijd?

S: Het is een tijd waarin veel kapot gaat. Dat
zien we met name in ons werk dat nieuwe
initiatieven omvallen, niet meer uitgevoerd
kunnen worden. Maar het is ook een tijd
waarin veel moois gebeurt. En met dat
mooie bedoel ik de solidariteit die ontstaat in
persoonlijke relaties met mensen.
R: Ik vond het echt heel confronterend
dat zo’n virus een hele maatschappij kan
ontwrichten en ook wel beangstigend. Aan
de andere kant hebben we ook geleerd dat
we gewoon door kunnen werken aan de
hand van de techniek die er tegenwoordig
is, want dat heeft wel een enorme vlucht
genomen. Dat vind ik dan wel weer mooi.

Hoe kunnen wij
corona overleven?
S: Als er een vaccin is denk ik dat we
ermee om kunnen gaan. Tegelijkertijd
kun je bijna wachten op de volgende
pandemie. Dus als we hier een vaccin
voor hebben is er mogelijk wel weer een
nieuw virus wat zo verlammend kan
werken dat daardoor de samenleving
op zijn kop gaat. Dus ik denk dat we
het kunnen overleven als we zelf goede
keuzes maken, maar vooral als de
politiek echt keuzes maakt die goed zijn
voor de samenleving. En als het vaccin
op zich laat wachten, moeten we als
samenleving goed nadenken over wat
onze kernwaarden zijn. Wat maakt ons
gelukkig, hoe zorgen we dat iedereen
zelfredzaam is, dat iedereen zijn eigen
brood kan verdienen, werk heeft. Dat
we daar onze samenleving op in gaan
richten en meer rijk en arm in balans
kunnen brengen met elkaar.
R: En niet meer voor 30 euro naar
Madrid vliegen. Inderdaad hele scherpe
keuzes gaan maken die ons allemaal
gaan raken.

En wat is de oplossing, denkt u?

S: Dat solidariteit niet alleen in ons hoofd
zit, maar ook in de politieke keuzes die we
maken. Dus dat iedereen naar vermogen
meebetaalt om de samenleving veerkrachtig
te houden.

