
De afgelopen weken deden wij in LCC Romeynshof 
mee aan de workshop Journalistiek van Samen-
DoorSamen (een project van Stichting Hoedje van 
Papier). Workshopdocent Bart en vrijwilliger Lisa 
leerden ons wat er komt kijken bij het afnemen van 
een goed interview, het maken van opvallende foto's 
en het schrijven van reportages voor deze krant.

Uitgebreid interview  
Het was echt mooi om te interviewen en Neder-
landse mensen op straat en in de winkel vragen te 
stellen. Of gewoon een praatje met hen te maken 
zodat we ook meteen de Nederlandse taal nog wat 
beter konden oefenen. Om verhalen en foto's te 
maken, gingen we verder naar Museum Rotterdam. 
We werden door het museum uitgenodigd, omdat zij 
vinden dat onze verhalen tot de geschiedenis van nu 
behoren.

Ook hielden we een uitgebreid interview met 
Paul Bergmans van Vluchtelingenwerk Ommoord 
Zevenkamp. Het was zijn idee om ons deel te laten 
nemen aan de workshop Journalistiek. Verder 
maakten we heel veel foto's van wat ons opvalt in 
de wijk. Er zijn dingen die we voor het eerst in ons 
leven zagen toen we hier kwamen, maar ook dingen 
die ons herinneren aan waar we vandaan komen.

Veel meegemaakt 
Want dat is een verhaal op zich, een lang en soms 
afschuwelijk verhaal. Een verhaal van afscheid, 
van lastige keuzes, van overleven tijdens een lange 
vlucht en in een vreemd land helemaal alleen op-
nieuw beginnen. We schreven over wat we zelf heb-
ben meegemaakt, momenten die we liever zouden 
vergeten, maar die ons waarschijnlijk voor altijd bij 
zullen blijven. Als jullie deze verhalen lezen, zullen 

Dit is de eerste editie van De Nieuwe Rotterdammer. De krant waar wij negen 
weken lang heel hard aan hebben gewerkt. 'Wij' zijn statushouders uit Syrië en 
Eritrea en nu, na een lange reis en zware tocht, zijn wij in Ommoord en Zeven-
kamp begonnen aan een nieuw leven. In deze krant doen wij verslag van hoe wij 
de wijk beter leren kennen en willen we graag onze verhalen met jullie delen, 
zodat we met elkaar kennis kunnen maken.

jullie beter kunnen begrijpen wat wij hebben meege-
maakt en waarom we nu hier zijn.

Nieuwsgierig als we zijn interviewden we ook buurt-
bewoners over wat zij eigenlijk van Syrië en Eritrea 
weten. Het waren leuke gesprekken en al snel werden 
de rollen omgedraaid. De mensen begonnen ons te 
ondervragen over hoe ons thuisland is/was, want 
niemand had echt een goed beeld van hoe Eritrea en 
Syrië eigenlijk zijn.

Een stukje verder
Tot slot maakten we de rubriek 'Een vraag die je 
verder kan helpen?!'.  In LCC Romeynshof en in de 
wijk gingen we op zoek naar antwoorden op vragen 
die ons bezighouden. Dat was een goede oefening 
om alles wat we als journalisten hebben geleerd in de 
praktijk te brengen, buurtbewoners te leren kennen 
en te interviewen en antwoorden te vinden om zo 
weer een stukje verder te komen in Nederland.

Nieuwsgierig geworden? Lees 
dan maar snel verder! Heel veel 
leesplezier namens de redactie 
van De Nieuwe Rotterdammer!

    



De workshop journalistiek, waarvan deze uitgave het resultaat is, vormt 
onderdeel van de vele activiteiten die binnen het project SamenDoor-
Samen 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 volwaar-
dige wijze kan meedoen. Met SamenDoorSamen werken we aan de ont-
wikkeling 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 www.stichtinghoedjevanpapier.nl 
of neem contact met ons op via info@stichtinghoedjevanpapier.nl of tel. (010) 4222506.

Stichting Hoedje van Papier is al ruim 10 jaar actief om kwets-
bare 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 Rotterdam-
mers 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 Rotterdam-
mers met een migrantenachtergrond.

Voordat we echt gingen interviewen, oefenden we tijdens de 
eerste les eerst met elkaar in de klas. Zo konden we elkaar ook 
meteen nog wat beter leren kennen. We leerden dat je voordat
je gaat interviewen eerst goede vragen verzint. Tijdens het 
interview is het belangrijk goed te luisteren en door te vragen. 
Op basis van de aantekeningen die we tijdens de interviewtjes 
maakten, schreven we de onderstaande stukjes die ervoor 
zorgen dat jullie ons al wat beter leren kennen!

Haar naam is Fiyori. 
Het gaat goed met 
haar. Ze komt uit 
Eritrea en ze woont 
nu in Ommoord. Ze 
is in 2016 naar Ne-
derland gekomen. 
(Door Hiriti)

Zijn naam is Bereket. 
Hij is 24 jaar. Hij komt 
uit Eritrea. Hij is uit 
zijn eigen land ge-
vlucht. Nu woont hij 
drie jaar inNederland. 
Hij houdt van voetbal. 
(Door Filmon)

Dit is Maher. Hij is 34 jaar oud. 
Hij komt uit Syrië. Hij is nog niet 
getrouwd. Hij heeft ook geen 
kinderen. Zijn hobby's zijn vis-
sen, zwemmen en kamperen. 
Hij wil een goede baan krijgen 
en een mooie familie hebben. 
(Door Aranshi)

Dit is Teklit. Hij komt uit Eritrea. Hij is daar geboren en 
is 25 jaar. Hij ging veel jaren naar school. Hij was soldaat 
in het leger en vier jaar ambtenaar. Dat was heel saai. 
In Eritrea is geen vrijheid. Hij werd boos en ging naar 
Ethiopië, Soedan, Libië, Italië en daarna naar Nederland. 
Nu woont hij in Rotterdam Alexander. Hij heeft twee keer 
per week Nederlandse les.” (Door Mikael)

Dit is Kubrom. Hij komt uit Eritrea. Hij komt naar 
Nederland, omdat daar een oorlog is en er is geen 
vrijheid daar. Hij was daar een soldaat. Hij houdt van 
sport, zwemmen en voetballen. Hij spreekt alleen 
Tigrina (taal van Eritrea). Hij studeert nu Nederlandse 
taal op school, twee lessen per week. Hij wil in de 
toekomst elektricien worden. Hij is verdrietig omdat 
zijn familie nog in Eritrea woont. (Door Ahmad)

Dit is Abel. Hij komt uit 
Eritrea. Hij is 21 jaar en hij 
woont in Zevenkamp. Hij 
woont nu zeven maanden in 
Nederland. Hij vindt voetbal 
leuk en houdt van rustige 
muziek. Ook gaat hij vaak 
basketballen. (Door Mikael)

Dit is Hiriti. Ze komt 
uit Eritrea, maar 
woont nu in Rotter-
dam. Ze is getrouwd, 
maar heeft geen 
kinderen. Ze vindt 
het vandaag mooi 
weer. (Door Fiyori)

Zijn naam is Ahmad. Hij komt 
uit Syrië. Hij is 24 jaar. Hij kwam 
naar Nederland voor vrijheid 
en wilde weg van de oorlog. 
Zijn hobby's zijn paardrijden 
en tennissen. Hij wil elektricien 
worden. Zijn ouders wonen in 
Syrië. (Door Kubrom)

Dit is Walid. Hij is 29 jaar oud, 
woont 2,5 jaar in Nederland en 
hij komt uit Syrië. Hij is bezig 
met Nederlandse les. In Syrië 
was hij monteur. Nu wil hij in 
Nederland een nieuw leven 
vinden, de taal leren en meer 
studeren. (Door Robel)

Zijn naam is Mikael. Hij is 24 
jaar. Hij komt uit Eritrea. Zijn 
werk was tuinman en hij was 
soldaat. In Nederland is veel 
vrijheid, zegt hij. Hij woont in 
Rotterdam en is nu 2,5 jaar 
in Nederland. Hij woont in 
Alexander.” (Door Teklit)

Dit is Filmon. Hij is drie jaar ge-
leden naar Nederland gekomen. 
Hij komt uit Eritrea. Hij werkt als 
vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk 
Ommoord Zevenkamp. Hij is 
daar tolk. Tijdens de workshop 
heeft hij geholpen met vertalen. 
(Door Bereket)

Dit is Lisa en zij is 23 jaar. Ze helpt als vrijwilliger 
tijdens de workshop journalistiek. Ze heeft scenario 
gestudeerd in Brussel. Ze is heel blij met haar studie. 
Ze heeft de droom dat ze in een groot huis omgeven 
met water en bomen woont en ze wil graag dat lieve 
mensen naar haar toe komen. Ze wil ook een belang-
rijke film schrijven over diversiteit, dat mensen elkaar 
beter leren begrijpen. Ze wil ook graag reizen om 
de wereldproblemen beter te begrijpen en over de 
immigratiecrisis zegt Lisa dat de mensen welkom zijn. 
Ze gelooft dat verscheidenheid in onze maatschappij 
heel belangrijk is en mooi. (Door Salah)

En ik ben Bart, de workshopdocent. Als 
journalist werkte ik vooral voor lokale kranten 
als De Havenloods en Groot Vlaardingen. Bij 
die kranten was ik correspondent en eind-
redacteur. Voor Hoedje van Papier (waarvan 
SamenDoorSamen onderdeel is) verzorg ik al 
ruim zeven jaar workshops journalistiek.

Aan dit magazine werkten verder mee: Aranshi, Robel, Meharena, Mibrak, Biniam, 
Idrisi, Brhana, Eyob (Eritrese statushouders die enkele lessen bijwoonden), Elco en 
Genc (stagiaires van Museum Rotterdam) en Salah die enkele lessen assisteerde.
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Vluchtelingen hebben noodgedwongen afscheid moeten nemen van hun land en hun familie. Het is lastig voor hen om van een 
vreemd en onbekend land een nieuw thuis te maken. Daar kunnen ze best hulp bij gebruiken. De vrijwilligers van Vluchtelingen-
opvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) houden zich bezig met de ondersteuning van vluchtelingen door het bieden van een luis-

terend oor, hen wegwijs te maken in de wijk en waar mogelijk praktische hulp te geven. VOZ houdt twee keer per maand een spreekuur – het steunpunt 
in Open Hof. Daarnaast geven enkele vrijwilligers individuele taalsteun bij vluchtelingen thuis en organiseert VOZ enkele keren per jaar activiteiten voor 
kinderen. VOZ treedt waar nodig ook in contact met de politiek. Het werk van VOZ wordt ondersteund door de kerken van de Open Hof. Informatie over het 
andere werk van Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp kunt u krijgen bij: Paul Bergmans, tel. 010 – 220 34 91.

Paul Bergmans (70) is al bijna veertig jaar betrokken bij Vluchtelingenwerk. 
Hij doet dit bij Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) waar hij, 
samen met andere vrijwilligers, bijvoorbeeld een spreekuur heeft voor men-
sen die van ver komen en nu wegwijs moeten worden in Nederland. Dat vindt 
hij belangrijk en leuk. Wij wilden graag weten waarom en nodigden hem uit 
voor een uitgebreid interview. We maakten vragen en stelden één voor één 
onze eigen vraag. Door Ahmad, Walid, Mikael, Mibrak, Idris, Biniam, Filmon, Maher en Lisa

Wilt u zich kort voorstellen?
Ik ben Paul Bergmans. Ik ben getrouwd en heb geen kinderen. Vanaf 1980 help ik vluchtelingen. Ik vind dat ze goed 
moeten worden opgevangen in Nederland. In mijn vrije tijd ga ik graag klussen in huis, tuinieren om te ontspannen 
of met mooi weer fietsen langs de Rotte en bij vrienden langs. Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker, maar heb 
vooral veel geleerd van de praktijk tijdens verschillende banen binnen het vluchtelingenwerk.

Hoe bent u begonnen?
Terug vanuit Afrika wilde ik graag wat doen met gastvrijheid. Ik was bijvoorbeeld in 
Kameroen heel gastvrij ontvangen. Ik wilde nu in Nederland ook mensen uit andere 
culturen gastvrij ontvangen. Toen zag ik een vacature bij Vluchtelingenwerk. Ook vind 
ik het interessant om andere stukjes van de wereld te leren kennen. Van de Eritreeërs 
leer ik nu over hun Orthodoxe kerk en de Syriërs laten mij zien hoe mooi Aleppo was. 
Op het nieuws zie je alleen de oorlog of hoor je over de dictatuur die mensen ontvluch-
ten. Als je de mensen leert kennen, kom je echt wat te weten over hun land. Hoe doen 
ze dingen? Wat zijn hun gewoonten? Eten ze pasta, rijst of injera (soort pannenkoek die 
wordt gebruikt als bestek. Je scheurt een stukje af, pakt er een ander gerechtje mee en 
eet het zo samen op)?

Wat voor hulp biedt u nu precies?
Ik help mee met een spreekuur in de Open Hof kerk. Mensen kunnen er aankloppen 
met brieven die zij niet begrijpen, met vragen over belastingen of een probleem met de 
gemeente. Het is lastig in Nederland om wegwijs te worden. Bel maar eens naar een 
instantie. Je krijgt een keuzemenu en dan wordt het lastig als je de taal nog niet goed 
beheerst. Pas na 1,5 à 2 jaar kunnen ze zelf bellen. Problemen oplossen kan door goede 
contacten te onderhouden met instanties zoals de gemeente of een huisarts.

Wat heeft u geleerd van dit werk?
Dat doorzettingsvermogen en vasthoudendheid heel belangrijk is. Stel je voor, je begint 
een reis en je hebt geen idee in welk land die eindigt en hoe je er dan aan toe zal zijn. Ik 
ben onder de indruk van het optimisme van sommige vluchtelingen. Ze vertellen me 
soms dingen en dan denk ik 'Jeetje!' en dan zeggen ze: 'Paul het komt allemaal goed.' 
Ook ben ik op een andere manier naar Nederland gaan kijken. Het is een ingewik-
keld land met al die papieren, heel de tijd betalen voor alles: in het centrum als je naar 
het toilet moet, belasting voor de vuilniszak, etc. En de omgangsvormen zijn hier heel 
anders. Als Jantje komt spelen en hij is er nog om 17.30 uur dan vragen we hoe laat hij 
thuis moet eten in plaats van of hij aan wil schuiven. Je moet altijd een afspraak maken. 
We koken voor een vast aantal personen terwijl er in veel andere landen altijd meer 
wordt bereid voor het geval dat er iemand langskomt.

Wat vindt u belangri jk aan Nederland?
Ik ging vorige week met twee Syriërs kijken in een stemlokaal tijdens de verkiezingen. We 
namen een kijkje bij het tellen van de stemmen. Dit is ongelofelijk, zeiden ze. De bus zat dicht 
met een groot slot. Er zijn twee personen voor nodig om het open te krijgen. Alles wordt twee 
keer geteld. Er komen niet plotseling nog allemaal papieren uit de kast die ook in de stembus 
gaan. Onze democratie is goed, we zijn alleen vergeten hoe belangrijk onze democratische vrij-
heid is. Die moeten we heel goed bewaren.

Is er door de jaren heen veel veranderd?
Ik heb heel veel mensen uit verschillenden landen langs zien komen. Eerst uit Vietnam, toen 
uit Iran en Irak. Daarna uit Afghanistan, Somalië en Georgië en nu uit Eritrea en Syrië. Het 
beleid van de overheid veranderde ook. Vroeger regelde de regering het beoordelen van de 
asielaanvraag en daarna keken ze nergens meer naar om. Totdat ze door kregen dat het niet 
werkte. Nu bemoeit de overheid zich met vluchtelingenopvang via asielcentra en aanmeld-
plekken en probeert zij de nieuwkomers goed over het land te verdelen. Ook de houding van 
burgers werd anders. In het begin was iedereen hartelijk welkom. Nu stelt een deel: iedereen 
is welkom, maar een ander deel zegt: het is genoeg zo want misschien komen er ook terroris-
ten, criminelen en gelukzoekers naar ons land.

Wat is uw advies voor ons hier in Nederland?
Leer de taal en de manieren. Een aantal dingen zijn hier heel anders. In Eritrea is het bij-
voorbeeld onbeleefd om iemand aan te kijken en slaan mensen uit respect de ogen neer. Hier 
wordt het juist gewaardeerd als je iemand aankijkt. In Nederland zeg je het als je het ergens 
niet mee eens bent en werkt alleen maar vriendelijk lachen niet. In andere landen is zo direct 
je mening geven onbeleefd of zelfs gevaarlijk. Probeer steeds te zoeken naar een manier om 
de taal te oefenen. Misschien via vrijwilligerswerk, een sport en de beste manier in de praktijk 
is een Nederlandse partner. Daarnaast is het heel belangrijk om vol te houden. Het is niet 
makkelijk om te integreren, maar blijf het proberen. Volg het idee dat je eerder in je hoofd had 
over die studie, dat beroep en een eigen gezin en probeer van die uitkering af te komen ook al 
moet je er twee keer zo hard voor werken. En ja er is best wel eens discriminatie en dat zal je 
vast boos en verdrietig maken, maar sta er niet te lang bij stil. Laat je niet uit het veld slaan en 
ga verder.



Nederland is duur, maar de vrijheid is 
onbetaalbaar
Door Robel, Fiyori, Bereket en Filmon

Voordat wij naar Nederland kwamen kenden we alleen Nederlandse 
kip. De kip in Eritrea komt namelijk uit Nederland. Het valt ons op 
dat het hier erg veel regent. In ons land is het bijna altijd droog. We 
vinden het jammer dat we niet meer lessen Nederlands krijgen. We 
hebben maar twee keer les in de week. We zijn heel blij met de veilig-
heid hier. Of je nu arm bent of rijk, iedereen heeft hier een zeker 
leven. Mooi aan Nederland is dat het een democratie is en dat de 
mensen op hun leiders mogen stemmen. Dat is in Eritrea wel anders. 
We hebben al 25 jaar dezelfde dictator. We vinden het wel raar dat 
mannen hier met mannen 
en vrouwen met vrouwen 
samengaan. Daar moeten 
we erg aan wennen. De 
Nederlandse mensen lijken 
ons allemaal erg aardig. 
Maar het gebeurt ons ook 
wel eens dat we een vraag 
willen stellen en dat de 
persoon die we aanspreken 
ons niet wil helpen of geen 
tijd heeft. Varkensvlees eten 
past ook niet binnen onze 
cultuur. En Nederland is wel 
een duur land. Maar we zijn 
tevreden over de vrijheid die 
er heerst.

Voordat wij naar Nederland kwamen, wisten wij nog bijna niets van dit land. Daarom vroegen wij ons af: wat weten Neder-
landers eigenlijk van Eritrea en Syrië? Die vraag stelden we mensen die vandaag in LCC Romeynshof aanwezig waren. 
Zo konden we het interviewen opnieuw oefenen en leerden we buurtbewoners kennen. Al snel bleek dat de meesten bijna 
niets van onze landen afweten. Er ontstonden een aantal leuke gesprekken. Ook dachten we na over wat we tot nu toe van 
Nederland vinden, wat ons opvalt, wat we leuk vinden en wat bijvoorbeeld raar. Dit is ons verslag.

“Ze komen allemaal naar Europa.”
 “Vluchtelingen zijn zielige, 
hulpeloze wezens.”Top 10 landen die 

vluchtelingen opvangen:

1. Turkije (meer dan 2 miljoen)
2. Pakistan (1,5 miljoen)
3. Libanon (1,15 miljoen)
4. Iran (950.000)
5. Ethiopië
6. Jordanië
7. Kenia
8. Tsjaad
9. Uganda
10. China

In 2016 zoeken minder mensen bescherming in Nederland: in 2016 vragen 18.171 men-
sen asiel aan in Nederland, waarvan 2.158 Syriërs. In 2015 zoeken nog 43.093 mensen 
hier bescherming, onder wie 18.677 Syriërs. Ruim 1,2 miljoen asielaanvragen in de EU.

In 2015 vroegen 8434 Eritreeërs asiel aan in 
Nederland. Hiervan waren 1237 alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. (Bron: Pharos)

Vluchtelingen zijn mensen die dankzij hun menselijk kapitaal veel kun-
nen bijdragen aan het vergrijzende Europa. (Bron: Halleh Ghorashi)

Sinds de oorlog in Syrië is begonnen in maart 2011 zijn er 4 
miljoen mensen op de vlucht. Dit maakt van het conflict een 
van ’s werelds grootste vluchtelingencrises in bijna 25 jaar. 
(Bron: Pharos).

Begin 2016 wonen in 
Nederland 8.151 Eritreeërs 
(Bron: CBS, 2016)

Eind 2016 zijn er volgens de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR 
65,6 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld In 2015 
waren dat er 65,3 miljoen. 5,5 miljoen Syriërs zijn hun land ont-
vlucht. 51% van de vluchtelingen is kind. 84% van de vluchtelingen 
wereldwijd wordt opgevangen in een ontwikkelingsland.

Ruim 1,2 miljoen asielzoekers vragen 
in 2016 bescherming in een EU-land. 
Duitsland vangt daarvan 60% op. Ruim 
een kwart van de asielzoekers is Syriër. 
Wereldwijd zijn er 65,6 miljoen miljoen 
mensen op de vlucht. 

'Zou u naar Syrië willen reizen?'
Door Ahmad en Lisa

Syrië was een mooi en rustig land
Door Walid

Shanna en Ahmad

Palmyra

Syrië was een mooi land in het Midden-Oosten. Het is de hoeksteen van drie continenten van de wereld: Azië, 
Afrika en Europa. Het bevolkingsaantal was ongeveer 22 miljoen. Dat was voor de revolutie die begon op 15 
maart 2011. Vandaag is het de zesde verjaardag van de revolutie dus. Syrië was een heel rustig en levendig 
land. Er waren veertien provincies met verschillende, prachtige eigenschappen. Maar nu niet meer. Er staan 
nu alleen nog restjes van huizen en de strijdende partijen hebben deze verwoesting veroorzaakt. Door de oor-
log begon de bevolking te krimpen tot ongeveer 11 miljoen mensen. De helft dus. Sommigen van hen stierven, 
anderen werden zonder reden gevangen genomen. De rest ging op zoek naar veiligheid. Ze verspreidden zich 
over de hele wereld. Stel je voor. Een leven zonder land, zonder familie, zonder vrienden en zonder onderwijs. 
Het is een zeer moeilijk leven.

Feiten en fabels

In één van de zalen in de Romeynshof klinkt klassie-
ke muziek. Door het kleine raampje zien we meisjes 
huppelen in roze balletpakjes. Op het bankje voor de 
deur zit Shanna (29) op haar dochter te wachten. Zij 
heeft niet lang de tijd omdat de balletles zo afgelopen 
zal zijn. Ahmad vraagt haar wat ze vindt van al het 
nieuws over vluchtelingen. Shanna glimlacht: “Het 
liefst kijk ik er niet naar.” Ze zegt dat ze gevoelig is 
en het verschrikkelijk vindt om elke dag te horen dat 
mensen op de vlucht zijn. 

Shanna zegt dat ze ook niet weet hoe ze zelf zou 
kunnen helpen. Ze kijkt door het raampje naar haar 
dansende dochter en vertelt dat zij wel schoenen-
dozen vult met oude spulletjes van haar dochter, 
zoals speelgoed en kleding. “Die dozen worden dan 
opgestuurd naar opvangcentra.”

Ahmad vraagt haar of er vluchtelingen bij haar in de 
buurt wonen. Shanna denkt na en schudt haar hoofd. 
Eigenlijk is ze bij haar in de buurt nog nooit iemand 
tegenkomen. Wel werkt zij als tandartsassistente bij een 
Afghaanse man die nu ongeveer twintig jaar in Neder-
land woont. Haar baas heeft veel Syrische klanten en zo 
ontmoet ze hen wel op haar werk.

“Zou u naar Syrië willen reizen?”, vraagt Ahmad. 
Shanna schudt haar hoofd. Ahmad moet glimlachen, 
hij verbetert zichzelf door te vragen of zij naar Syrië 
zou willen reizen op het moment dat er vrede zou zijn. 
Daar wil Shanna wel over na denken. “Is het een mooi 
land?”, vraagt Shanna. “Heel mooi”, antwoordt Ahmad. 
Hij vertelt haar over de vele bergen, de verschillende 
landschappen en de verscheidene geloven die daar 
altijd goed samenleefden.



“Vluchtelingen komen 
hier en profiteren hier 
van een uitkering.”

“Jaarlijks keren zo’n 60.000 Eritrese vluchtelingen 
terug naar Eritrea om vakantie te vieren.”

In Ommoord wonen 200 Eritreeërs. 
(Bron: VluchtelingenWerk Alexander)

“Dit cijfer is afkomstig van de Eritrese overheid; een zeer onbetrouwbare bron. Vooral omdat het 
Eritrese regime belang heeft bij deze hoge aantallen, aangezien veel bezoeken zouden kunnen 
aantonen dat er niets aan de hand is in dat land.” (Bron: VluchtelingenWerk)

“Vluchtelingen, die de afgelopen jaren naar 
Nederland kwamen, smachten naar werk. Zij 
werken vaak vrijwillig, onder hun niveau, om 
ervaring op te doen. Onder het mom van alles 
is beter dan thuis zitten.” (Bron: onderzoek 
Correspondent, januari 2017)

Huidige situatie in Eritrea en reden om te vluchten: in 
Eritrea is al jaren sprake van een totalitair regime. Er is 
geen persvrijheid, politieke vrijheid en godsdienstvrij-
heid. Eritrese mannen en vrouwen tussen 18 en 50 jaar 
zijn dienstplichtig en in de praktijk duurt deze dienstplicht 
vaak veel langer dan de voorgeschreven 18 maanden. 
Vrouwen worden van de dienst vrijgesteld zodra zij 
getrouwd zijn of een kind hebben. Dienstplichtontduiking 
en desertie worden zonder voorafgaand proces veelal 
streng bestraft. In gevangenissen vinden mensenrechten-
schendingen zoals martelingen plaats. Het land illegaal 
uit reizen is ook een misdrijf. Via de buurlanden Sudan 
en Ethiopië vluchten Eritreeërs hun land uit. Zij zetten 
vervolgens hun reis voort via Libië om per boot de Mid-
dellandse Zee over te steken naar Italië, en vervolgens 
door te reizen naar Noord-Europa. (Bron: ministerie van 
Veiligheid en Justitie, 2014).

Tot nu toe hebben in 2017 7.023 mensen asiel aange-
vraagd in Nederland. In 2016 hebben 18.171 mensen 
en in 2017 43.093 mensen bescherming aangevraagd. 

Top 3 nationaliteiten voor eerste 
asielaanvragen in juni 2017: 208 
Syriërs (17%), 76 Eritreërs (6%), 
74 Irakezen (6%).

Een interessant gesprek met Gian in de bibliotheek
Door Hiriti, Meharena en Filmon

Gian is druk bezig in de bibliotheek in de Romeynshof. Hij zoekt boeken over landen die hij nog niet kent. Hij weet 
niet veel van Eritrea, maar is wel heel nieuwsgierig. Hij is 50 jaar en komt oorspronkelijk uit Suriname. Toen hij 10 
jaar was kwam hij naar Nederland. “Het is heel belangrijk om de Nederlandse taal te leren”, zegt hij. “Alleen dan kun 
je je ontwikkelen.”
Hij vraagt ons waarom we zijn gevlucht en vindt het heel wat allemaal. “Je hele hebben en houden achterlaten om 
naar een nieuw land te gaan.” Hij vraagt ons waarom we voor Nederland kozen en we leggen hem uit dat je hier meer 
kans hebt snel weer met je familie te worden herenigd. We vertellen hem dat in Eritrea iedereen soldaat moet zijn en 
als je weigert, word je gevangen genomen. Dan moet je werken in de mijnen onder de grond, het is er heel warm en je 
wordt er geslagen. Natuurlijk willen wij dit niet. We willen vrijheid en dat onze kinderen rustig kunnen opgroeien en 
naar goed onderwijs kunnen. Niet in een dictatuur, het leger of de gevangenis.
Het is een interessant gesprek met Gian die vaak in de bieb komt. “Van boeken kun je leren”, zegt hij. Maar om de 
taal te leren is het belangrijk om met iedereen te praten. Niet alleen thuis blijven zitten, want dan gebeurt er niets. Als 
je de taal leert en hard werkt bereik je vanzelf iets waar je trots op kunt zijn. Dat wat je zomaar krijgt, is niet echt van 
jou”, vindt Gian. “En je moet je goed gedragen”, benadrukt hij. Dat leerde hij van zijn ouders. “Je bent het visitekaart-
je van je land. Als ik iemand neersteek, hebben alle Hindoestanen het gedaan. Daarom zeiden mijn ouders altijd: 
gedraag je goed, kijk naar de gewoonten en gebruiken van de mensen om je heen en doe zoveel mogelijk als zij.”

'Veel geschreeuw en weinig wol?' Dat zoeken we op!
Door Meharena, Ahmad, Fiyori en Lisa

Samen stonden wij in het midden van de Romeynshof en keken aftastend naar de mensen om ons 
heen. Het was 15 maart, de dag van de verkiezingen in Nederland. Door het stembureau in de 
Romeynshof liepen dan ook veel mensen even binnen. Als eerste spraken we een man die werkzaam 
was bij het stembureau. We stelden ons voor en Ahmad vroeg de man wat hij wist van Syrië. De 
man kon maar één woord bedenken: “Puin”, zei hij. 
Ahmad knikte en vroeg of hij ook iets wist van het Syrië voor de oorlog. Daar kon de man hem geen 
antwoord op geven. Hij dacht wel de hoofdstad te weten: “Is dat niet Beirut?” Ahmad schudt zijn 
hoofd en Bereket en Fiyori springen bij: “Nee, dat is de hoofdstad van Libanon.”
Uiteindelijk vraagt Ahmad of de man zelf heeft gestemd. Hij knikt en vertelt dat hij voor het CDA 
heeft gekozen. Bereket vraagt wat hij van Geert Wilders vindt.“Geert Wilders?”, zegt de man. “Daar 
hebben we niets aan. Veel geschreeuw en weinig wol.” Wij kijken elkaar aan. Dat gezegde zullen we 
nog eens opzoeken.

Een mooi land, maar zonder vrijheid
Door Robel, Brhana en Mikael

Eritrea is een land in Oost-Afrika. In Eritrea wonen ongeveer zes miljoen 
mensen. Eritrea is een heel goed land, het is er mooi, er zijn veel bergen en het 
is lekker weer. Maar er is geen vrijheid in Eritrea. De regering van ons land 
is een dictatuur. We kunnen niet stemmen en mogen niet kritisch zijn. Als je 
een lastige vraag stelt of negatief praat over de regering dan ga je gelijk naar 
de gevangenis. Daarom zijn heel veel mensen naar het buitenland gegaan. De 
meeste mensen in Eritrea zijn soldaten. Het is verplicht in Eritrea en niet voor 
een bepaalde tijd, maar je hele leven.

Hoe kan het dat iemand nergens in gelooft?
Door Filmon, Fiyori, Meharena en Lisa

Dat niet alle Nederlanders een geloof hebben, vinden wij moeilijk om te begrij-
pen. Oorspronkelijk waren ze christelijk, maar nu zijn veel mensen niet meer 
gelovig. Hoe kan het dat iemand nergens in gelooft? Er zijn veel wetenschap-
pers die onderzoek doen, die proberen te ontdekken hoe de wereld is ontstaan 
en hoe de mens bijvoorbeeld op aarde is gekomen. Zij hebben ontdekt dat er 
dino's op aarde moeten zijn geweest en de aarde dus al veel langer bestaat dan 
in de heilige boeken staat beschreven. Dit vinden wij heel grappig. Het lijkt wel 
een sprookje.

Filmon, Hiriti, Gian en Meharena

Een ontmoeting bij het stembureau

Umayyad moskee in Damascus

De volgende die we aanspreken is Ellen (52). Ook zij komt hier om haar stem uit te brengen. Wij 
vragen haar wat ze weet over Eritrea. “Oorlog”, zegt Ellen. Bereket en Fiyori kijken elkaar aan en 
schudden dan hun hoofd. “Honger?”, vraagt Ellen. “Of vervolging om het geloof misschien?” 
“Dictator”, probeert Fiyori uit te leggen. Zo draaien de rollen zich om. Ellen stelt vragen en 
Bereket en Fiyori proberen uit te leggen hoe het is om te leven onder een dictatuur. In beide korte 
interviews merken wij dat er eigenlijk maar heel weinig bekend is over de herkomstlanden van 
vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië of Eritrea. De mensen begonnen ons te interviewen over ons 
thuisland.



Tijdens de workshop journalistiek gingen we ook 
aan de slag met fotografie. We leerden waar je op 
moet letten bij het maken van een goede foto. Zorg 
dat je alles goed in beeld hebt, let op licht, kleur 
en contrast en zoek een mooie achtergrond en 
voorgrond. Een foto kan een verhaal vertellen en 
is vaak interessant als alles wat je op de foto ziet 
bijdraagt aan dit verhaal. We gingen veel oefenen. 
Eerst met het fotograferen van een detail in het 
leslokaal. Daarna gingen we de wijk in om foto's te 
maken van landschappen en objecten die we mooi, 
opvallend of juist raar vinden en we maakten foto's 
op één van onze favoriete plekken in de buurt.

De wijktuin van Ommoord

Opgegroeid als boer

Mooi metrostation

Voetballen en groen

Natuur in de wijk

Een rode paraplu

Veel kunst

Ik hou van de natuur, de bomen, de bloemen, leuke 
dieren en water. Ik vind het heel belangrijk om te 

ontspannen en rustig te zijn. De bomen en de natuur helpen 
mij heel erg. Als ik niets te doen heb, ga ik naar daar.

We gaan naar de heuvel en het 
weiland. Het was groen en er was 

ook een rivier. De paarden waren gras aan 
het eten. Het was heel mooi want ik ben 
opgegroeid als boer. Ik herinnerde me 
mijn landschap. Dat vind ik heel leuk.

Ik vind het metrostation 
mooi want ik heb dit nooit 

in mijn eigen land gezien. Dus 
dat is bijzonder voor mij.

Ik maakte de foto in Ommoord. Ik hou van de kleur 
geel en ik hou van het bos. Ik hou ook van voetballen 

en van groen. Daarom maak ik die foto. Ik heb in een dorp 
gewoond. Als ik dit zie herinner ik mij Sudan.

Wij hebben foto's gemaakt 
van de natuur in de wijk. Wij 

laten andere mensen zo iets over ons 
leven weten. De natuur is echt mooi in 
Nederland. Wij kozen deze mooie plek 
om foto's te maken.

Bij LCC Romeynshof staat een mooie rode paraplu. 
Het is een grote paraplu. Als het hard regent kun je 

er met zijn allen schuilen. De paraplu is een kunstwerk.

Er is veel kunst in de wijk. Niet 
alles is mooi en we begrijpen 

ook niet alle kunst in de wijk, maar 
het is wel leuk om naar te kijken.

Walid en Ahmad

Meharena

Filmon

Aranshi

Maher

Mikael

Hiriti en Fyiori



Kiezen tussen oorlog of 
je familie achterlaten
Door Ahmad

“Mijn familie is het belangrijkste in mijn leven. Ik ben blij 
als ik met hen ben en met hen praat. Ik ben trots op mijn 
familie. In Syrië hebben we heel sterke relaties binnen elke 
familie. We gaan elkaar altijd bezoeken en we bellen elkaar 
veel. En als iemand getrouwd is probeert hij heel de tijd met 
zijn familie samen te zijn. 's Morgens voor het werk en 
's avonds na het werk. Heel de tijd. Nu ben ik in Nedeland. 
Ik ging weg toen de oorlog in Syrië begon.

Toen ik besloot te vluchten, was dat een hele moeilijke be-
slissing voor mij. Aan de ene kant wilde ik niet gaan omdat 
ik niet mijn familie en land wilde achterlaten. Maar aan de 
andere kant moest ik Syrië uit door de oorlog daar, omdat ik 
anders in het leger moest. Het afscheid was erg pijnlijk. Ook 
mijn broer is het land uitgegaan. Hij woont nu in Zweden. Ik 
heb hem vier jaar niet gezien. Acht maanden geleden kwam 
hij bij mij op bezoek. Hij bewonderde Nederland. Hij is nu op 
zoek naar werk in Nederland en als hij hier werk vindt wil hij 
hier komen wonen.De rest van mijn familie heb ik nu al vijf 
jaar niet gezien en ik kan niet naar Syrië reizen. Ik hoop dat 
de oorlog snel voorbij is. Dan ga ik terug naar Syrië om mijn 
familie te bezoeken.”

Benauwde momenten Door Teklit

“Mijn naam is Teklit Abraha en ik kom uit Eritrea. Mijn geboor-
tedatum is 1 juli 1992. Ik ben in Eritrea opgegroeid en had een 
goede relatie met mijn gezin en familie. Ik hou heel veel van mijn 
familie en kan hen niet vergeten. Ik zou graag een keer naar mijn 
familie willen teruggaan. Dat is mijn droom.

Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Toen ik ongeveer 20 jaar 
was moest ik werken in een goudmijn. Het werk was onder de 
grond. Het was heel gevaarlijk, want onder de grond was het niet 
veilig. De mijn stortte een keer in. Grote stenen kwamen naar be-
neden. Ik kon niks doen omdat ik daar beneden was. Ik dacht dat 
er geen hoop meer was en dat ik daar dood zou gaan. Ik heb heel 
hard geschreeuwd en twee mensen probeerden mij te helpen, 
maar wisten niet goed hoe. Ik lag onder de stenen en zij dachten 
dat ik dood was. Gelukkig konden ze mij er toch levend onder 
vandaan helpen. Ze hebben me naar een ziekenhuis gebracht. 
Het is een wonder dat ik nog leef en ik bedank God voor alles. 
Dat zeg ik vaak tegen God. Dit is in het klein het verhaal van mijn 
leven. Het is een verhaal dat ik de rest van mijn leven niet meer 
zal vergeten. Maar ik wil graag het volgende zeggen: de wereld is 
niet altijd rechtvaardig. Soms val je, soms breek je. Soms word 
je arm, soms word je rijk. Soms ben je verdrietig en soms ben je 
blij. Het is je leven, dus moet je altijd doorgaan en niet stoppen.”

Mijn week Door Filmon

“Ik zit op school om Nederlands te leren. Twee keer per week doe 
ik vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk Ommoord Zevenkamp. 
Verder loop ik stage bij Albert Heijn. Dat gaat heel goed. Wel heb ik 
een keer tijdens mijn werk iets geks gedaan. Ik liet, toen ik heel druk 
bezig was, per ongeluk een doos met eieren vallen. Ze waren bijna al-
lemaal kapot. Ik was bang dat mijn baas heel boos zou worden. Maar 
hij zei me alleen maar: 'Gewoon schoonmaken'. Ik vind mijn baas 
heel aardig.”

Herinneringen aan een 
vlucht die ik het liefst 
wil vergeten
Door Maher

“Ik ga vertellen over mijn reis van Syrië naar Nederland. Ik 
had twee opties. In Syrië blijven en in het leger of vluchten, 
het land uit. Ik heb besloten te reizen naar Europa. Mijn 
tocht begon met de reis van Turkije naar Griekenland met 
de boot. De zee was echt gevaarlijk met grote golven. Na drie 
pogingen kwam ik in Griekenland.

Door de bergen
Het moeilijkste deel van mijn tocht was op de grens tussen 
Macedonië en Servië. Ik moest door de bergen lopen om de 
grens over te steken. De afstand was bijna 20 kilometer in de 
regen en sneeuw. De politie van Servië heeft ons vier keer op-
gepakt en weer teruggestuurd naar Macedonië. Uiteindelijk 
ging ik naar Servië met nog veertig mensen in een gesloten 
container van een vrachtwagen. Het was als in je graf. Veer-
tig mensen op zo'n kleine plek. Het was echt moeilijk om te 
ademen. Van Belgrado naar Hongarije ging ik met een smok-
kelaar in een auto en moest ik 25 kilometer lopen de grens 
over. Van Hongarije naar Nederland ging ik met de trein.

Flashback
Het is december en het sneeuwt. Ik ben één van de veertig 
personen. Samen staan we in het bos op de grens tussen 
Macedonië en Servië. Wij wachten op de smokkelaar en de 
vrachtwagen die ons komt ophalen. Het is echt een koude 
nacht. We kunnen de lampjes van het eerste dorp van Servië 
zien, maar wij kunnen niet onze zaklampen aanzetten. Onze 
kleding is nat en wij beginnen te klappertanden. Het is zo 
koud, ik kan mijn handen en voeten niet meer voelen. Ga ik 
dit wel overleven?

Een herinnering om snel te vergeten
We kwamen aan in een dorp en gingen op de deuren klop-
pen. Niemand deed open. Daarna gingen we naar de moskee, 
maar die was gesloten. De laatste en enige optie was het 
politiebureau. We bleven daar vijftien minuten, toen werden 
we in bussen gestopt. Ze brachten ons terug naar de grens 
met Macedonië. Daarna gebeurde dit nog drie keer. Telkens 
dezelfde route en elke keer weer teruggebracht. Dit is één van 
de herinneringen die ik het liefst zou willen vergeten.”

In dit magazine willen we graag wat meer over 
onszelf vertellen. Zo kunnen wij elkaar en jullie 
ons wat beter leren kennen. Daarom zijn wij een 
les bezig geweest met het schrijven van ons 
verhaal. Zo hebben we ook het schrijven van 
een artikel en de Nederlandse taal nog eens 
geoefend. We schreven verhalen over wat wij 
meegemaakt hebben, wat belangrijke momenten 
waren in onze levens of waar we nu in Nederland 
mee bezig zijn. Het werd best een heftige les om-
dat er herinneringen bij ons boven kwamen die 
we het liefst voor altijd zouden willen vergeten.



Om een mooie reportage te kunnen maken moet je als journalist naast interviewen en foto's maken nog iets anders kunnen. 
We leerden dat, om een verhaal interessanter te maken, ook observatie en het beschrijven van de sfeer belangrijk zijn. We 
werden uitgenodigd in Museum Rotterdam en kregen zo de kans om aan een eigen reportage te werken. Bij het schrijven van 
ons verhaal probeerden we informatie over het museum af te wisselen met citaten uit interviews en sfeer uit eigen observatie. 
Ook leerden we dat het belangrijk is om de lezer aan het begin van het verhaal al nieuwsgierig te maken en dat er trucs zijn 
om de aandacht van de lezer vast te houden zoals het gebruik van tussenkopjes en streamers (uitgelichte citaten).
Door Ahmad, Walid, Filmon, Hiriti, Fiyori, Bereket, Teklit, Kibrum, Mikael, Mibrak en Abel 

Een eigen standbeeld?
In Museum Rotterdam kun je een eigen standbeeld 
krijgen. Het enige wat je even moet doen is een 
minuut stil zitten. Dan wordt er een foto of scan van 
je gemaakt en daarna word je 3D uitgeprint. Een 
uur later is je beeld dan al klaar. Het komt te hangen 
aan een muur in het museum en is wel best klein. 
Eén van ons mocht een standbeeld van zichzelf laten 
maken en zal inmiddels wel aan de muur hangen. 

Wisten jullie dat in Museum Rotterdam een stand-
beeld van Kibrum is te vinden? Dat ontdekten wij 
tijdens ons bezoek. Nicole, die ons ontvangt, is 
nieuwsgierig naar de verhalen van alle Rotterdam-
mers die vandaag in de stad wonen. “Zij vormen 
de geschiedenis van nu”, zegt de curator van het 
museum. Ons verhaal vindt zij daarom ook interes-
sant. Daarom nodigde zij ons uit om langs te komen. 
Wij, en sommigen van ons waren nog nooit in een 
museum geweest, kregen een rondleiding en keken 
heel goed om ons heen.

Gastarbeider Kamen
Verhalenvertellers Ewoud 
en José nemen ons mee door 
het museum. Langs een groot 
standbeeld van Kamen. Hij 
kwam als gastarbeider uit 
Bulgarije om te werken in 
Rotterdam. Voor het verhaal 
van Loes worden we uitgeno-
digd in een soort huisje. Het 
is buiten en binnen versierd 
met heel veel kleurrijke 
gebreide truien.

Een dans voor Loes
Loes heeft al die truien gebreid. Ze woonde 
in Carnisse. Samen met de buurt werd 
een dans gemaakt voor Loes, haar buren 
dansten voor haar in de mooie truien. Daar 
gaat de film over die in haar huisje in het 
museum is te zien. Ze werd geïnterviewd 
in haar huis in Rotterdam Zuid en overal 
zag je gebreide truien. Loes is inmiddels 
overleden, maar haar truien - ze zijn echt 
heel mooi - en haar verhaal waren te zien in 
Museum Rotterdam en blijven voor altijd in 
het depot bewaard.

Het standbeeld van Kamen

Het standbeeld van 
Kibrum in de maak

De truien van Loes



Geweldig museum
Ahmad: “Het was geweldig dat ik naar het museum geweest ben. Het museum ligt vlakbij 
Rotterdam Centraal. Dit museum is echt anders. Het gaat voor een deel over vijf personen die 
er een standbeeld hebben. Toen ik bij het museum aankwam, ontmoette ik een paar gastheren 
en -vrouwen. Zij helpen bezoekers en geven informatie over deze vijf personen waar het 
museum onder meer over gaat. Eén van de personen heet Max. Hij wil dat er in de stad veel 
gras is. Ook is er het verhaal van Loes. Zij breit truien van wol voor heel veel mensen.”

Antilliaanse taarten
Verder was er een standbeeld voor een 
mevrouw die graag Antilliaanse taarten 
bakt voor de kinderen. Haar naam is Joyce 
en zij komt uit Curaçao. Haar dochter was 
al in Nederland komen wonen en daarna 
is zij ook gekomen. Ze houdt van koken 
en vooral van taarten bakken. Er was een 
stapeltje pannen en als je de deksel van 
de bovenste optilde hoorde je de stem van 
Joyce die iets vertelt over Antilliaanse 
taart. “Eten is voor haar een manier om 
voor de mensen om haar heen te zorgen, 
en in verbinding te staan met deze men-
sen”, benadrukt Elco die stage loopt in 
Museum Rotterdam.

Nu werkt zij in een speeltuin in Zuidwijk 
en ze organiseert ook activiteiten voor 
oudere mensen in de buurt. “Zo blijven zij 
betrokken en worden mensen die niemand 
meer hebben een beetje in de gaten ge-
houden. Als ze zien dat iemand niet komt 
wordt, er actie ondernomen”, vertellen 
verhalenvertellers Ewoud en José.

Vijf redenen om 
Museum Rotterdam te bezoeken
Door Bereket en Mikael

1. Je kan er echt heel veel dingen zien en niet 
alleen oude dingen van heel vroeger. Het 
museum vindt de geschiedenis van nu heel 
belangrijk.

2. De Rotterdamse verhalen over Marco en zijn 
computer en Joyce en haar taarten zijn leuk. 
Marco werkt met computers en Joyce bakt 
taarten en geeft iedereen dan taart.

3. Er hangen heel veel mooie truien! Ze zijn al-
lemaal door één Rotterdamse vrouw gebreid.

4. Het museum is heel netjes. En er is een hele 
interessante wc...

5. Je kunt er een 3D-print van jezelf laten 
maken.

Verhalenvertellers
Wij zijn de Rotterdammers van nu en ons verhaal hoort nu 
ook bij de geschiedenis van de stad. Daarom ziet Museum 
Rotterdam ons ook als Rotterdamse verhalenvertellers. Als 
onze krant klaar is, zal deze in het museum te zien zijn en wij 
zullen bezoekers erover komen vertellen.

Op een dag zal ik Rotterdammer zijn   Door Walid
Misschien staat straks ook mijn standbeeld in Museum Rotterdam.
Dit zou het verhaal zijn dat je erbij kunt lezen. 'Hij heet Walid (of Tito, 
dat is zijn bijnaam), een jongen uit Syrië. Nu woont hij in Rotter-
dam Ommoord. Zijn lievelingseten is vis. Hij houdt van schrijven en 
zwemmen en vindt het leuk om naar zee te gaan, dat is zijn favoriete 
plek.' Dat was wat informatie over die man die in mijn lichaam leeft.

Taartenbakster Joyce

Walid



Iedereen heeft vragen en wensen. Daarom bedachten wij een vraag die ons echt verder kan helpen in ons leven hier in 
Ommoord en Zevenkamp. Daarna gingen wij de straat op en LCC Romeynshof in om antwoorden te vinden op deze vragen. 
Zo oefenden wij tegelijk ook alles waar wij tijdens de workshop Journalistiek mee bezig zijn geweest zoals: vragen verzinnen, 
jezelf voorstellen en een vraag stellen aan buurtbewoners, aantekeningen maken tijdens het interview en foto’s maken, om 
vervolgens met al het verzamelde materiaal deze mooie reportage te maken.

Frieda en Wil 
geven advies

Hiriti: Hoe kan ik vrijwilligerswerk vinden? Ik wil graag ergens koken.
Frieda en Wil: “Misschien kun je dit ook op internet vinden. Of je gaat langs in restaurants 
en vraagt of zij nog iemand in de keuken nodig hebben. Het is belangrijk om tegen ieder-
een te vertellen dat je werk of vrijwilligerswerk zoekt. Zo kun je via via misschien iets leuks 
vinden.”

Bereket: Ik wil graag naar het centrum. Hoe kom ik bij het station?
Frieda en Wil: “Oh dat is makkelijk. Je gaat hier rechtdoor de deur uit en dan kun je links de 
metro nemen.”

Abel en Teklit: Hoe kunnen wij automonteur worden?
Frieda en Wil: “Je kan op internet opzoeken welke scholen in Rotterdam 
de opleiding tot autotechnicus verzorgen. Bij die scholen kun je dan 
meer informatie krijgen over wat er nodig is om je voor de opleiding 
aan te melden. Of ga naar een garage en vraag of ze nog iemand kunnen 
gebruiken.”

Kubrom: Ik wil graag naar een voetbalwedstrijd. 
Hoe kom ik aan een kaartje?
Frieda en Wil: “Dat is nog niet zo makkelijk. Ik wilde dit jaar ook een 
keer naar Feyenoord, maar dat gaat niet zomaar. De kaartjes zijn snel 
uitverkocht. Ook moet je eerst lid worden van het Legioen om kaarten te 
kunnen bestellen. Je kan wel een seizoenskaart nemen, maar dat is voor 
heel het jaar en dat kost best een duit centen.”

Fyori: Hoe kan ik alle Nederlandse regels te weten komen?
Frieda en Wil:  “Poeh, dat is een goeie vraag. Er zijn veel regels, dus 
eerst moet je goed weten welke regels je precies wil leren. Gaat het om 
omgaan met de mensen hier, dan kom je al een heel eind door iedereen 
met respect te behandelen. Wil je nog meer weten, dan kun je googlen. 
Zo kun je bijvoorbeeld de Nederlandse grondwet vinden.”

Mikael: Wat betekent 
ambtenaar? Hoe kan ik een 
auto huren? Hoe kom ik bij 
de luchthaven? En als een 
vrouw een kind krijgt, hoe 
lang heeft ze dan vrij van 
werk?
Frieda en Wil:  “Zo jij hebt behoor-
lijk veel vragen. Een ambtenaar is 
iemand die bij de gemeente werkt. 
Om een auto te huren heb je eerst 
een Nederlands rijbewijs nodig. De 
luchthaven kun je op verschillende 
manieren bereiken. Bijvoorbeeld 
met de metro, trein, auto of op de 
fiets. Maar dan ben je wel even 
bezig. Al is Rotterdam The Hague 
Airport hier heel dichtbij.”

Frieda en Wil geven antwoord op onze vragen
Wij gingen met onze vragen naar de bar/het keukentje 
van LCC Romeynshof. Daar hadden Frieda en Wil wel 
even tijd om antwoord te geven op al onze vragen, want 
het was net even rustig aan de bar. Door Abel, Hiriti, Bereket, 
Filmon, Kibrum, Fyori, Mikael en Teklit



Ahmad en Maher gaan op zoek 
naar antwoorden in de wijk
Wij, Ahmad en Maher, wilden graag 
richting de markt lopen die elke woens-
dag bij de Hesseplaats is. Onderweg 
kwamen wij veel mensen tegen van 
allerlei verschillende leeftijden aan wie 
wij onze vragen konden stellen. Wij 
vonden het wel moeilijk om op mensen 
af te stappen. We hebben dan ook vaak 
geaarzeld, maar uiteindelijk ging het 
wel wennen. Door Ahmad en Maher

Ada

Robin

Jonne en Sam

Op de markt

Maher: Hoe kan ik vrienden maken in Nederland?
Ada: “Met je buren kun je praten en bevriend raken. Dat is 
makkelijk want zij wonen bij jou in de buurt. Ook kun je naar 
een buurthuis gaan of een sportschool. Een sportteam is nog 
beter.”

Ahmad: Ik wil studeren. Welk advies geeft u mij?
Ada: “Ik heb zelf niet gestudeerd, dus ik zou het niet zo goed 
weten. Volgens mij is er in Rotterdam een goede universiteit 
waar je naartoe kunt. Op internet kun je zien hoe je je daarvoor 
in kan schrijven en hoe je daar kunt komen. Verder moet je 
hard werken en je koppie erbij houden.”

De eerste die wij in het park tegenkwamen 
was Ada (82). Zij kon niet meer zo goed horen, 

maar vond het wel leuk om ons te helpen.

Het gesprek met Ada duurde niet zo lang, omdat zij het moeilijk vond om ons te verstaan 
en wij het moeilijk vonden om haar te verstaan. Het was wel een heel vriendelijke vrouw.

Jonne en Sam zijn aardige jongens, maar ze moeten 
wel weer verder met werken. Allebei krijgen wij van 

hen een gratis krantje. 

Een stukje verder, op de markt, naast de kraam met damesbenen staan 
Anneke (60) en Evelien (60) te kletsen. De rieten manden op hun fietsen 

zijn gevuld met boodschappen.

Als laatste ontmoeten wij nog een buurman van 
Maher op de terugweg in het park. Hij heeft niet 

echt goed advies, maar maakt wel grapjes met ons. 
Hij zegt dat als wij een Nederlands meisje vinden, zij 
ons zal helpen met de taal en onze studie. Wij lachen 
opnieuw. De buurman neemt onze vragen niet heel 
serieus. Maar wij hebben wel geleerd van deze middag 
dat wij bij mensen als onze buurman moeten zijn om 
vriendschappen te sluiten. De vriendschappen kunnen 
zo ontstaan, ze liggen binnen handbereik. En als we 
vrienden hebben, zal de rest ook makkelijker gaan.

Vervolgens liepen wij door naar de 
markt. Daar stonden Jonne (18) en 

Sam (18) krantjes te verkopen.

Wij lachen.

Op hetzelfde wandelpad loopt Robin (10). Hij is samen met een vriendin, heeft zijn capuchon over zijn hoofd en 
kijkt een beetje nors. Toch wil hij wel met ons praten, al vindt hij de vragen een beetje ingewikkeld. Robin haalt 
zijn schouders op. “Vrienden maken? Dat doe je gewoon op school en daar moet je met mensen praten.” Robin 
heeft zijn vriendin ontmoet op een speelpleintje in de buurt van zijn huis.

Maher: Wat is volgens jullie de beste 
manier om vrienden te maken?
Jonne en Sam: “In de club! Je gaat hier om de hoek 
naar de kroeg en bestelt twee bier en twee tequila. 
Dan stap je op iemand af en word je vrienden.”

Jonne en Sam: “Het 
voetbalstadion is ook een 
goede plek om vrienden 
te maken. Iedereen staat 
achter de club. Je kunt zo 
een arm om iemand heen 
slaan en samen zingen of 
roepen. Zo word je heel 
snel vrienden.”

Ahmad: En kunnen jullie mij 
advies geven als ik ga studeren?
Sam: “Je kunt iets van economie studeren, 
daar kun je goed geld mee verdienen.”
Jonne:” Nee, daar gaat het niet om. Je 
moet iets doen wat je leuk vindt. Als je 
schilder wil worden ga je naar de schil-
dersacademie en als je autocoureur wil 
worden ga je naar de autocoureurschool.”

Maher: Hoe kan ik vrienden maken?
Anneke en Evelien: “Ja, dat weten wij niet. De bibliotheek is wel 
een goede plek om vrienden te maken. Al moet je daar wel een 
beetje stil zijn. Je kunt ook naar de kerk gaan. Daar zijn veel 
activiteiten of je nu iets met het geloof hebt of niet. Het is daar 
heel gezellig. Wij komen ook uit andere landen en hebben elkaar 
daar leren kennen. Nu zijn wij goede vriendinnen en we gaan op 
de markt altijd samen winkelen.”

Ahmad: Hoe hebben 
jullie goed Neder-
lands leren praten?
Anneke en Evelien: “Veel 
praten. Bij de sportclub, 
op school, op de markt 
ook. Daar kun je simpele 
gesprekken voeren en er 
zijn altijd mensen die je 
helpen als het niet lukt. 
Veel Nederlandse televisie 
kijken helpt ook en met 
de buren kennis maken en 
praten. In onze tijd was er 
ook een radioprogramma 
waarmee je Nederlands 
kon leren. Nu zijn er web-
sites waar je woorden kunt 
leren, dat kun je altijd 
doen. Dat is heel handig.”



Het thema van de eerste editie van het Respect 
Filmfestival is 'Vluchtelingen' “Jongeren mogen niet 
stemmen, maar ze zijn wel met politieke onder-
werpen bezig”, zegt Amin. “Ze hebben het ook over 
vluchtelingen, een hot en complex item in een jaar 
waarin verkiezingen worden gehouden. Ze liken en 
delen op Facebook of discussiëren onder Youtube-
filmpjes. Wij willen ze met dit project en het Respect 
Filmfestival een kans geven om echt met het onder-
werp aan de slag te gaan. Onder het filmpje staat 
straks hun naam en ze gaan het zelf promoten en 
verspreiden.”

Dat de Rotterdamse scholieren met jonge status-
houders te maken kregen, zorgde voor een klik. “Dat 
maakt het makkelijker om je in te leven wat iemand 
heeft meegemaakt. Het was een kans om een kijkje 

Nieuwe gezichten in Rotterdam en hun verhalen prijken 
straks tijdens het Respect Filmfestival op het witte doek 
in Cinerama. Middelbare scholieren stortten zich in de 
wereld van filmmaken en maakten portretten van jonge 
statushouders die na hun vlucht een nieuw leven probe-
ren op te bouwen in de havenstad. “Het werden bijzon-
dere ontmoetingen die begonnen met aftasten en eindig-
den in vriendschap”, vertellen filmcoaches Amin Daci en 
Rosh Abdelfatah.

Ze herinneren zich goed hoe verlegen iedereen vaak was tijdens de eerste bij-
eenkomst. De Rotterdamse scholieren omdat ze niet wisten met welke vraag 
ze wilden beginnen. Of de jonge nieuwkomers uit onder meer Syrië, Eritrea, 
Ethiopië en Iran, omdat het moeite kost om zo maar jouw, indrukwekkende 
verhaal te vertellen. “Maar gaandeweg nam nieuwsgierigheid naar elkaars 
verhaal de overhand en bij het afscheid kwamen er dan zelfs omhelzingen 
aan te pas.”

“De jongeren bedachten alles zelf: wat ze wilden 
vragen en op welke plekken ze graag wilden filmen.”

Meer informatie is te vinden op 
www.respectfilmfestival.nl 

en op Facebook: RespectFilmfestival.

Op scholen die interesse hadden konden leerlingen zich vrijwillig aanmelden. 
“We maakten groepjes van vijf en verdeelden het werk: twee cameramensen, twee 
interviewers en iemand voor het geluid. Eerst leerden we elkaar wat beter kennen, 
dan was het nog een beetje aftasten. De bijeenkomst die daar op volgde werd er 
gefilmd. De jongeren bedachten alles zelf: wat ze wilden vragen en op welke 
plekken ze graag wilden filmen.”

te nemen in iemand anders leven, om elkaar vragen 
te stellen en tegelijkertijd wat te leren over filmma-
ken en interviewen”, stelt Rosh. “Wat betekent het 
om vluchteling te zijn?”, vult Amin aan.

Het resultaat zal bestaan uit tien portretten van 
vijf minuten die tijdens het Respect Filmfestival, 
onderdeel van het Arab Film Festival, vertoond zul-
len worden. “Hoe was hun leven vroeger? Waarom 
besloten ze om te vluchten en hoe ging dat? En hoe 
is hun leven nu en wat zijn hun dromen?” zo om-
schrijft Amin de inhoud van de films. “Dat is soms 
heel confronterend, maar ze willen zo graag iets 
vertellen.”

Burgemeester Aboutaleb 
De portretten gaan op 11 oktober om 10.30 uur in 
première, omlijst met een documentaire over de 
making of van het Respect Filmfestival. Ook zal er een 
korte documentaire over vluchtelingen worden ver-
toond. “Een soort vluchtelingen voor dummies”, stelt 
Amin. Een jury zal uiteindelijk drie winnende portret-
ten kiezen. “We hebben burgemeester Ahmed Abouta-
leb gevraagd om de Respect Awards uit te reiken.”

Ook worden de portretten, inclusief een samenvatting 
van de première, nog als film van een uur gedraaid 
tijdens het Arab Film Festival, waar de portretten ook 
nog afzonderlijk als voorfilms te bewonderen zijn. 
Voorafgaand aan het festival vinden voorvertonin-
gen plaats in Kino, CineNoord, Studio de Bakkerij en 
Islemunda. 

Het Respect Filmfestival is een initiatief van 
Stichting Art & Culture Foundation en het 
Arab Film Festival in samenwerking met 
Rotterdamse LMC-scholen en het project 

SamenDoorSamen van Stichting Hoedje van Papier.


