
Nieuwsbrief  

Save the date!  
Op 9 december organiseren we een CONGRES!
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gaat van start!                                                                                            
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Schrijf het alvast in de agenda! Op 
donderdag 9 december organiseert 
Stichting Mano een congres met als 
titel: ‘Nieuwe Rotterdammers voor 
álle Rotterdammers’ in Debatpodium 
Arminius. Hoe kan het Rotterdamse 
werkveld nóg beter aansluiten bij de 
belevingswereld en de vraagstukken 
van statushouders zelf? 
Ervaringsdeskundigen geven het 
antwoord! Er wordt op dit moment 
hard gewerkt aan het programma. 
Lees er hier alvast meer over!  

Het werd een heel leuk uitje: samen naar de Euromast 
Rotterdam, top of the city! En wat een mooi uitzicht. We 
hadden geluk met het weer begin juli want het zonnetje 
scheen en je kon heel ver kijken. Lees het verslag en bekijk 
de foto’s hier! 

Ben jij lekker nieuwsgierig? Vind je het leuk om stukjes te 
schrijven, foto’s te nemen, Rotterdammers te interviewen en 
mooie tekeningen te maken? Doe dan mee met de workshop 
Krant maken van SamenDoorSamen. Samen gaan we werken 
aan een eigen krant: Het Nieuwe Rotterdammertje. We doen 
dit tijdens zes lessen van ongeveer 2 uur.    
Meer informatie en aanmelden via mosab@stichtingmano.nl 
/ 06-82793760          

Augustus 2021

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/save-the-date-op-9-december-organiseren-we-een-congres/
https://www.stichtingmano.nl/samen-naar-de-euromast-een-heel-hoog-en-leuk-uitje/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
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Sinds kort is bij Stichting Mano het Beauty-traject Samen Mooi gestart. 
Gedurende zes tot acht maanden krijgen gepassioneerde deelnemers les 
in de hard en soft skills die nodig zijn om als professional aan de slag te 
gaan in de beautybranche. Samen met Stichting Stimulance bieden wij de 
deelnemers een opleiding in het kappersvak en diverse cursussen aan op 
het gebied van haar, wimpers en wenkbrauwen, nagels en visagie.
De laatste tijd is de beauty branche zeer populair, iedereen wil er nu in 
springen. Zo hebben wij ook een flinke groep vrouwen binnen ons project 
SamenDoorSamen die zich in deze sector wil ontwikkelen. Het is voor 
hen een grote droom om bijvoorbeeld straks aan de slag te gaan in de 
beautybranche met een leerwerkplek, betaalde baan of als ZZP-er.

Beauty-traject!  

Samen mooi

Web Programming 
Course!  
Vanaf 6 september 2021                                                                                          
Na succesvolle eerdere groepen organiseert 
SamenDoorSamen vanaf 6 september nieuwe 
cursussen programmeren. Zowel Basic 
Front-End, Advanced Front-End en Back-
End programmeren gaan van start. Meer 
informatie inwinnen en aanmelden (tot 30 
augustus) kan hier. 

365 dagen  
Nederlander  
met Naeeda Aurangzeb!
Een groepje SDS-ervaringsdeskundigen is op 
1 augustus naar de Arminiuskerk Rotterdam 
gegaan voor een voorstelling over racisme en 
discriminatie: ‘365 dagen Nederlander’ van 
Naeeda Aurangzeb.
Drieënveertig jaar is Naeeda Aurangzeb al 
Nederlander en al drieënveertig jaar lang, 
365 dagen per jaar wordt ze ongevraagd 
blootgesteld aan opmerkingen en 
goedbedoelde doch misplaatste grapjes over 
haar culturele achtergrond en religie. Er wordt 
getwijfeld of ze wel Nederlands genoeg is, of ze 
te vertrouwen is. Of ze écht zo ruimdenkend 
is, of toch een wolf in schaapskleren? Lees ook 
het artikel over Naeeda.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/werken-in-de-it-schrijf-je-in-voor-samenprogrammeren/
https://www.volkskrant.nl/mensen/politicus-loop-je-stage-hier-ik-nee-ik-ben-de-presentator-ik-ga-u-zo-interviewen~ba29eeda/
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Afsluiting Mijn Toekomst

Gedurende acht bijeenkomsten zijn de deelnemers van Mijn Toekomst bezig 
geweest met het formuleren van voor hen belangrijke stappen richting hun 
toekomst. De lessen werden gegeven door trainer Michael en collega Daphne 
inclusief Nederlandse en Tigrinya gesproken uitleg! Dit heeft geresulteerd in een 
concreet stappenplan waar ook de collega’s van Stichting Mano de deelnemers bij 
kunnen ondersteunen! Ook veel soft skills, die van belang zijn om die stappen te 
kunnen zetten, zijn uitvoerig besproken en geoefend. Denk hierbij aan netwerken, 
presenteren en pitchen, het voeren van een (formeel) gesprek en feedback geven 
en ontvangen. De eerste stap naar hun gewenste toekomst is zo gezet! Wij zullen 
de deelnemers ook ondersteunen in de volgende stap, bijvoorbeeld een cv en 
LinkedIn profiel maken!

De cursus ‘Rekenen voor de dagelijkse praktijk’ gaat van start. Het gaat om 
een praktijkgerichte cursus rekenen voor laaggeletterde en laagtaalvaardige 
deelnemers. Dit rekentraject duurt 14 weken, inclusief intake, eindmeting en 
afsluitende bijeenkomst. Deelnemers krijgen groepsgewijs een dagdeel per week 
les (2,5 uur per dagdeel). De lessen worden gegeven door een professionele 
docent met ondersteuning van een door ons getrainde vrijwilliger. Deelnemers 
versterken rekenvaardigheden voor de dagelijkse praktijk en oriënteren zich 
tegelijkertijd op belangrijke thema’s waarbij rekenvaardigheden van pas komen. 
Het programma is opgebouwd volgens acht thema’s. De snelheid waarmee deze 
thema’s worden doorlopen is maatwerk. De cursus is bedoeld voor laaggeletterde en 
laagtaalvaardige volwassenen die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn. Volwassenen 
met mondelinge taalvaardigheid vanaf A1 tot A2+ kunnen deelnemen, ook als 
zij schriftelijk nog niet volledig gealfabetiseerd zijn. Meer informatie via Femke 
Sonnenschein / 06-14339535 / info@echtnederlands.nu 

Rekenen voor de dagelijkse praktijk!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:info%40echtnederlands.nu?subject=
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Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bij. Op 15 juli is Daniel 
Buabeng van start gegaan als projectsecretaris. Graag stelt hij zich in 
deze nieuwsbrief aan jullie voor:
Ik ben Daniel Buabeng (26) en sommige van jullie zullen mij al wel 
kennen. Ik werk namelijk al best lang samen met Stichting Mano 
als taalmaatje en digitaal taalcafé docent en sinds kort dus als 
projectsecretaris. Als projectsecretaris en digitaal taalcafé docent 
combineer ik graag mijn sterke analytische en sociale vaardigheden 
om een bijdrage te leveren aan projecten. Het oplossen van complexe 
probleemstukken geeft mij veel energie en ik ben continu bezig met 
mijn ontwikkeling.
Naast het werk bij mijn opdrachtgevers geef ik regelmatig met veel 
plezier IT-gerelateerde workshops en trainingen als ‘Agile werken’ 
en ‘Scrum’. Mijn kennis en ervaringen liggen in het domein Business 
management en Sociaal werk, dus daar zijn deze workshops op 
toegespitst.
Bij Stichting Mano ben ik als projectsecretaris verantwoordelijk voor het 
beheren van de administratie van activiteiten voor verantwoordingen 
naar financiers, zoals (Europese en particuliere) fondsen of de 
gemeente. Ook bied ik logistieke ondersteuning voor de uitvoer van 
cursussen en activiteiten, zoals het plannen van locaties, faciliteren van 
materialen en zorg dragen voor presentielijsten, het bijhouden van 
activiteitenoverzichten op de website en natuurlijk het aanscherpen van 
onze dienstverlening op dit gebied.

Even voorstellen…

Daniel Buabeng

Heftruckcertificaat behaald! Dunya-traject 
geeft nieuwkomers 
meer kansen in de zorg

Een enthousiaste groep Eritrese mannen heeft via Stichting Mano hun 
heftruckcertificaat behaald. Ze staan te popelen om de arbeidsmarkt op te 
gaan en zijn enorm trots op wat ze hebben geleerd. Lees hun verhaal hier!

Laleh Moradi kijkt uit naar september. 
Dan begint zij via Stichting Mano met het 
Dunya-traject dat haar de kans geeft op 
een vaste baan in de Ouderenzorg. Dankzij 
dit bijzondere traject waarin Albeda en 
Humanitas samenwerken kan zij haar 
taalniveau verbeteren en al snel veel 
werkervaring opdoen tijdens een stage. Lees 
het artikel hier!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/trots-op-certificaat-voor-heftruckchauffeur/
https://www.stichtingmano.nl/dunya-traject-geeft-nieuwkomers-meer-kansen-in-de-zorg/
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Irene en Shareen  
motiveren nieuwe Rotterdammers bij 
SamenOndernemen

Computerles plus ook afgerond

De Magie van  

Mosaic Art studio!

Shareen (29) en Irene (31) waren de afgelopen tijd actief als vrijwilliger bij 
Stichting Mano. Vanuit Webhelp, het bedrijf waarvoor zij werken, hielpen zij 
statushouders van SamenDoorSamen bij hun project SamenOndernemen. 
De redactie van De Nieuwe Rotterdammert interviewde Irene en Shareen 
en vroeg hen wat hun motiveert om dit vrijwilligerswerk te doen. Lees het 
interview hier!

De cursus ‘Computer Plus’ is eind juli succesvol afgerond en 
de certificaten zijn uitgereikt. ‘Computer Plus’ is het vervolg 
van Computer basis van twee maanden geleden. De cursisten 
hebben praktische zaken geleerd als: een website bezoeken, 
DigiD aanvragen, een online afspraak maken voor een 
coronatest, een vaccinatie afspraak maken, een document 
maken en opslaan in het systeem en een email sturen en 
beantwoorden.
Tijdens de training wordt ook geoefend met het gebruik 
van de verschillende overheidswebsites die belangrijk 

zijn zoals rotterdam.nl, mijntoeslagen.nl, mijnduo.nl en 
mijnvgz.nl. Daarnaast kunnen de deelnemers met hulp 
van een ervaringsdeskundige vragen stellen in hun eigen 
taal. De training wordt op een interactieve manier gegeven. 
“Deelnemers kwamen volop met eigen vragen. Het fijne is dat 
je in de trainingen dichter bij mensen komt en dat je ze mee 
kan nemen in wat er in de toekomst op ze af komt. Met de 
training heb ik geprobeerd mensen zodanig zelfverzekerd te 
krijgen, dat ze in het vervolg zelf met de digitale overheid om 
kunnen gaan”, stelt de docent. 

Wat leuk! Ibrahim, die mee heeft gedaan aan 
SamenOndernemen2021, staat in de krant. Samen 
met Sevde heeft hij zijn eigen onderneming Mosaic 
Art Studio die aan bekendheid wint! Het artikel is 
ook online te lezen.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/irene-en-shareen-motiveren-nieuwe-rotterdammers-bij-samenondernemen/
https://lnkd.in/gCmGtqP
https://lnkd.in/gCmGtqP
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De kinderen van SamenDoorSamen 
hebben zich lekker kunnen uitleven! Zij 
mochten klimmen en klauteren in de 
avontuurlijke bomen van Fun Forest in 
het Kralingse Bos. Zeventien kinderen 
en hun ouders waren op dinsdag 20 
juli uitgenodigd door Fun Forest voor 
dit geweldige en sportieve uitje aan het 
begin van de zomervakantie. Lees het 
verslag en bekijk de foto’s hier!

Lekker klimmen en klauteren in het Kralingse bos! 

Binnen ons project SamenDoorSamen 
trainen wij deelnemers als 
ervaringsdeskundigen. Door 
deelname aan deze training kunnen 
zij hun ervaringen inzetten om andere 
deelnemers te ondersteunen, hun stem 
te laten horen in de stad en hiermee 
draagvlak te creëren. Elke maand delen 
wij in de SDS-Nieuwsbrief het verhaal van 
een ervaringsdeskundige. Deze maand is 
dat het verhaal van Zebib (27) dat hier te 
lezen is. 

Op 27 juli hebben twaalf sportieve kinderen alles in de strijd gegooid om 
de beste kickbokser uit zichzelf te halen! Door kickboks leren de kinderen 
weerbaarder te worden en ook is het goed als uitlaatklep. Bokstrainer Jamshid 
begon met een stevige warming-up waarbij rennen, het trainen van een 
bokshouding en zelfs het oefenen van de split voorbij kwamen! Daarna kwam 
het echte boksen! Jamshid lette goed op ieders houding en de stand van de 
armen. Volgende week dinsdag komen de kinderen terug voor nog een les en 
zullen ze een certificaat krijgen! Jamshid is in Iran professioneel bokser geweest. 
Op vrijdag 13, 20 en 27 augustus zal hij ook kickboksles aan vrouwen geven! 
Meedoen? Vraag informatie bij je contactpersoon!

Het verhaal van 

Zebib! 

Kickboksen met Jamshid!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/lekker-klimmen-en-klauteren-in-het-kralingse-bos
https://www.stichtingmano.nl/zebib-27-wil-een-voorbeeld-zijn-voor-nieuwe-rotterdammers-2/


7

Augustus 2021

SamenDoorSamen is een programma van Stichting Mano dat 
zich richt op de begeleiding van Rotterdamse statushouders 
naar een verbeterde zelfredzaamheid en participatie in de 
stad. Sinds 2016 helpen wij nieuwkomers zich thuis te laten 
voelen in Rotterdam. Onze aanpak is persoonlijk en op maat. 
Met elke deelnemer die zich bij ons aanmeldt stippelen we in 
een individueel intakegesprek een route uit om hem of haar zo 
goed mogelijk op weg te helpen in Rotterdam. Kijk voor meer 
informatie op onze website! www.samendoorsamen.nl
Stichting Mano is al ruim 15 jaar actief om kwetsbare 
Rotterdammers beter aansluiting te laten vinden bij de 
Rotterdams- Nederlandse samenleving. Naast het project 

SamenDoorSamen organiseert zij vele andere projecten, 
gericht op het geven van een steuntje in de rug aan 
Rotterdammers voor wie een volwaardige deelname aan de 
maatschappij in eerste instantie minder vanzelfsprekend lijkt. 
Wij richten ons daarbij o.a. op statushouders, laaggeletterden, 
mensen die niet of nauwelijks met de computer kunnen 
omgaan, jongeren die noodgedwongen niet thuis kunnen 
opgroeien en Rotterdammers met een migrantenachtergrond. 
Kijk voor meer informatie op www.stichtingmano.nl of neem 
contact met ons op via info@stichtingmano.nl of tel. (010) 
4222506.

Zorg goed voor elkaar. Met z’n allen helpen we door te doen!

SamenDoorSamen & Stichting Mano                                                                               

Eerder deze maand hadden we de ‘Naaicursus basis’ die 
erg populair was bij onze deelnemers. Nadat deze was 
afgerond, zijn we van gestart gegaan met een enthousiaste 
groep cursisten. Zij hebben de ‘Naailes plus’ gevolgd 
en hebben hier nog meer naaitechnieken en nieuwe 
patroonvormen geleerd. Na een leerzame en succesvolle 
cursus is de laatste les ook mooi afgesloten met een lekker 
stuk taart en de certificatenuitreiking.

Naaiworkshop  
mooi afgesloten met taart  
en certificaten

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
http://www.samendoorsamen.nl
http://www.stichtingmano.nl 
mailto:info%40stichtingmano.nl?subject=

