
Nieuwsbrief  
Een welbestede zomervakantie 
voor kinderen bij Mano

Kinderen hebben het druk bij Mano in de  

zomervakantie!!

1

Er was afgelopen zomervakantie echt van alles te doen 
voor kinderen bij Stichting Mano. Aan het begin van de 
vakantie werd geklommen in de bomen bij Fun Forest, 
was er kickboksen met Jamshid en waren er verschillende 
creatieve workshops. Daarna werd het kunstfestival bij 
SKVR bijgewoond, was er een bezoek aan We Are Animals 
in de Kunsthal, een workshop platen mixen van DJ Jürgen 
Bouman én een bezoek aan Belevenisboerderij Schieveen! 
Lees er hier meer over en bekijk de leuke foto’s. 
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We gingen een kijkje nemen bij de nieuwe fototentoon-
stelling van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (STNR). In 
deze tentoonstelling maken we kennis met acht gezinnen. 
Fotografe Sanne Donders maakte persoonlijke portretten in 
en om hun huis. Achter de foto’s gaan bijzondere verhalen 
schuil. Na afloop konden we even bijkomen en nakletsen 
met een kopje koffie in Theater Zuidplein Café.  

Samen met honderden taalmaatjes, werkgevers en andere 
partners heeft Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) de 
afgelopen vijf jaar tweehonderd Syrische gezinnen met een 

verblijfsvergunning geholpen bij het vinden van een nieuw 
thuis in Rotterdam. In totaal  bestaan deze gezinnen uit 502 
volwassenen en 423 kinderen.

Het uitstapje is onderdeel van het programma Samen in 
Rotterdam van Stichting Mano. Tijdens sociale, culturele 
en sportieve activiteiten krijgen deelnemers en vrijwilligers 
de kans Rotterdam te ontdekken en elkaar te ontmoeten. 
Ook een keer mee als vrijwilliger? Meld je dan bij mosab@
stichtingmano.nl / 06-82793760

Mooie fototentoonstelling over Syrische gezinnen  

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/kinderen-hebben-het-druk-bij-mano-in-de-zomervakantie/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
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Vanaf dinsdag 28 september wordt er gewerkt aan de 8ste editie van 
De Nieuwe Rotterdammert. De krant, die tijdens de workshop wordt 
gemaakt, zal speciale aandacht geven aan het congres dat Samen-
DoorSamen op 9 december in Arminius gaat organiseren. Tijdens 
de workshop werken we als echte journalisten aan onze eigen krant: 
De Nieuwe Rotterdammert. Samen gaan we interviewen, stukjes 
schrijven en foto’s nemen.    
Informatie/ aanmelden: mosab@stichtingmano.nl / 06-82793760

SamenDoorSamen organiseert: 

de 8 de editie van De 
Nieuwe Rotterdammert!                               

Web Programming 
Course!  
Meld je snel aan!
Na succesvolle eerdere groepen organiseert 
SamenDoorSamen vanaf september nieuwe 
cursussen programmeren. Zowel Basic 
Front-End, Advanced Front-End en Back-
End programmeren gaan van start. Meer 
informatie inwinnen en aanmelden kan hier!

Taalcafé Arrie feestelijk ‘afgesloten’!

Dat een taalcursus veel meer is dan alleen maar de taal leren bewijst Taalcafé Arrie. De groep kwam afgelopen vrijdag bijeen 
in de Cultuurwerkplaats voor een feestelijke afsluiting met certificaten en snacks en de deelnemers waren het over een ding 
allemaal eens: “We gaan regelmatig afspreken en elkaar niet loslaten!” Lees hier het verhaal!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
mailto:mosab%40stichtingmano.nl?subject=
https://www.stichtingmano.nl/werken-in-de-it-schrijf-je-in-voor-samenprogrammeren/
https://www.stichtingmano.nl/taalcafe-arrie-feestelijk-afgesloten/
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Taal in praktijk!
Nederlands leren is niet gemakkelijk en het geleerde in de 
praktijk brengen is helemaal geen gemakkelijke opgave. 
Natuurlijk is de grammatica van een taal belangrijk, maar 
zeker zo belangrijk is de taal durven spreken, om wat je 
uit boeken leert in de praktijk te gaan gebruiken, om de 
deelnemers zelfvertrouwen te geven en een drempel over 
te helpen om Nederlands te gaan spreken.  
Daar was de cursus in augustus voor bedoeld. De thema’s 
waren: de supermarkt, de dokter en de apotheek. We 
hebben na het uitbreiden van de woordenschat, zinnen 
geoefend, zijn naar de supermarkt geweest om vragen 
te stellen, hebben telefoongesprekken gevoerd om een 
afspraak te maken bij de dokter en hebben een bezoek 
aan de dokter en de apotheek geoefend. Het was een 
leerzame cursus met een fijne groep deelnemers.

In het najaar gaan er weer drie basistrainingen voor 
Rotterdamse Taalvrijwilligers van start. Aanmelden kan 
vanaf heden. Twee trainingen zullen fysiek op locatie 
worden verzorgd en een training vindt digitaal plaats 
via vergaderprogramma Zoom. Lees er hier meer over!

Trainingen 
voor taalvrijwilligers 
gaan van start!

Journalisten van Het Nieuwe Rotterdammertje 4 

aan de slag met Durf!

De 4de editie van Het Nieuwe Rotterdammertje is in de maak en op de redactie wordt keihard gewerkt aan een mooie krant 
over het thema Durf! Want wat durf jij allemaal en wat zou je heel graag nog leren durven? Lees hier wat je allemaal in de 
komende krant kan verwachten!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/trainingen-voor-taalvrijwilligers-gaan-van-start/
https://www.stichtingmano.nl/journalisten-van-het-nieuwe-rotterdammertje-4-aan-de-slag-met-durf/
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Stichting Mano heeft er een nieuwe collega bij. Op 1 
september is Adel Albaghdadi van start gegaan als 
projectmedewerker. Graag stelt hij zich in deze nieuwsbrief 
aan jullie voor:
Ik ben een sociaal, bevlogen en ambitieuze professional. Door 
mijn persoonlijke ervaringen heb ik geleerd om door te zetten of 
mijzelf aan te passen waar nodig. Ik heb veel ervaring opgedaan 
met netwerken en leg gemakkelijk (persoonlijk) contact. Ook 
ben ik goed in het verbinden van mensen en organisaties. Met 
mijn open en toegankelijke houding kan ik goed samenwerken 
met anderen. In mijn werk ga ik planmatig en integer te 
werk en heb ik een hoge mate van verantwoordelijkheid. Ik 
wil actief deel uitmaken van de oplossing. Daarom heb ik 
We Organization NL opgezet, een stichting die verschillende 
projecten en programma’s ontwikkelt waarmee we de verhalen 
van vluchtelingen delen en advies geven aan onder meer 
scholen, bedrijven en overheidsinstanties op het gebied van 
integratie, emancipatie, diversiteit en inclusie. Bij Mano ga ik 
werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe projecten 
en programma’s voor de nieuwe Rotterdammers, en mede-
Rotterdammers helpen hun weg te vinden in Nederland en 
Rotterdam. Reizen en nieuwe plekken ontdekken is mijn passie, 
ik ben altijd nieuwsgierig naar meer informatie over culturen 
en als mensenrechtenactivist. Ik wil ervoor zorgen dat niemand 
achter blijft en dat kan echt als we samenwerken. Zoals we in 
Rotterdam zeggen: ‘Let’s Make It Happen!’ 

Even voorstellen…

Adel Albaghdadi

Heftruckgroep 
rondt ‘Cv maken en solliciteren’ af

Enthousiaste 
voorlezers gezocht  
voor VoorleesExpress Zuid

Een enthousiaste groep Eritrese deelnemers heeft afgelopen 
week via Stichting Mano hun ‘Cv maken en solliciteren’-certificaat 
behaald. Ze staan te popelen om de arbeidsmarkt op te gaan en 
zijn enorm trots op wat ze hebben geleerd. Na een intensieve 
training en succesvolle bijeenkomsten hebben de deelnemers 
alles geleerd over het zoeken van een baan, het maken van een 
cv, het schrijven van een goede motivatiebrief en het voeren van 
een sollicitatiegesprek. Ze hebben hun kansen vergroot om straks 
goed aan het werk te gaan en hebben hier heel veel zin in!

Voorlees Express Rotterdam zoekt enthousiaste 
vrijwilligers die willen voorlezen in Rotterdam Zuid! Er 
zijn momenteel veel gezinnen in Rotterdam Zuid die 
nog wachten op een voorlezer. Heb jij affiniteit met 
kinderen en ben je enthousiast over boeken en (voor-)
lezen? Lees dan snel verder! 

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/enthousiaste-voorlezers-gezocht-voor-voorleesexpress-op-zuid/
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Expats kunnen zich 
thuis voelen door 
anderen te helpen
Thuis voelen in Rotterdam is een belangrijk 
doel van het programma van Stichting 
Mano en SamenDoorSamen. Expats zijn 
niet direct onze doelgroep, maar ook zij 
kunnen hierbij soms een steuntje in de 
rug gebruiken. En nog mooier is het als zij 
meer meedoen in de stad door anderen te 
helpen. Lees hier over een mooie, nieuwe 
pilot!

Samen zeilen 
schept een band
Het was samen de zeilen hijsen of de 
tafels dekken vanuit de kombuis. Buddy’s 
van Vopak luisterden naar de verhalen 
van Nieuwe Rotterdammers en mooie 
nieuwe vriendschappen ontstonden toen 
young professionals van Vopak en twaalf 
Rotterdamse nieuwkomers van Stichting 
Mano eind augustus op Zeilschip Eendracht 
het ruime sop kozen voor een weekendje 
zeezeilen. Lees hier het verslag!

Digitale Kantoor Vaardigheden, Excel met Bert!

Met een hele leuke presentatie van Bert op 16 september is 
de training Basiskennis met Microsoft Office programma’s 
afgerond en zijn de certificaten uitgereikt. Twee groepen 
startten op 21 juni, zes deelnemers per groep, en gingen bij 

Stichting Mano aan de slag met digitale kantoorvaardigheden. 
Na twaalf succesvolle lessen hebben de deelnemers alle 
basiskennis en vaardigheden die van pas komen bij studie, 
werk en participatie in hun toekomst in Nederland.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/expats-kunnen-zich-thuis-voelen-door-anderen-te-helpen/
https://www.stichtingmano.nl/samen-zeilen-schept-een-band-tussen-buddys-van-vopak-en-rotterdamse-nieuwkomers/
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Stichting Mano kent heel veel deelnemers die 
niet genoeg financiële middelen hebben om een 
smartphone aan te schaffen en deze wel heel erg 
hard nodig hebben! Ben jij of ken je iemand die zijn 
oude telefoon wegdoet terwijl deze nog wel goed 
functioneert? Laat het ons dan weten! Via Stichting 
Mano komt hij altijd bij een goed adres terecht! Onze 
dank is groot.

Oude smartphones 
heel erg welkom!

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 deelt 
SDS-Nieuwsbrief het verhaal van een 
ervaringsdeskundige. Deze maand is dat 
het verhaal van Mahfuz (40).

Vanuit ons project Samen Starten zijn ook Legeset en Fiyori enthousiast aan de 
slag gegaan met vrijwilligerswerk bij Resto Van Harte in Rotterdam. Zij brengen 
veel ervaring uit de keuken van Eritrea mee. Lees hier hun verhaal!

Het verhaal 
van Mahfuz! 
‘Ik probeer te 
vertalen, te helpen 
en deel alles wat ik 
weet’

Keuken Resto Van Harte 
verrijkt met Eritrese ervaring

Maatregelen 
coronavirus 
voor iedereen 
Hou voor de laatste informatie 
over beperkingen rond het 
coronavirus de website van 
Stichting Mano in de gaten. Meer 
informatie lees je hier.

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
https://www.stichtingmano.nl/mahfuz-40-geef-jezelf-tijd-om-te-wennen-aan-je-nieuwe-land/
https://www.stichtingmano.nl/mahfuz-40-geef-jezelf-tijd-om-te-wennen-aan-je-nieuwe-land/
https://www.stichtingmano.nl/keuken-resto-van-harte-verrijkt-met-eritrese-ervaring/
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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 
Rotterdamse / 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                                                                               

Nieuwe Rotterdammers: Denken Doen Beslissen Mee! 
Dat is de slogan van het congres dat Stichting Mano 
en SamenDoorSamen op donderdag 9 december in 
Debatpodium Arminius zal organiseren. De commissie van 
ervaringsdeskundigen is al meerdere keren bijeengekomen 
om het programma op te stellen en dat heeft naast deze 
slogan ook al mooie andere resultaten opgeleverd. Lees 
hier verder!

Congresdag in Debatpodium Arminius 
Logo en slogan zijn klaar en het programma is in de maak!

https://www.stichtingmano.nl/
https://samendoorsamen.nl/
http://www.samendoorsamen.nl
http://www.stichtingmano.nl 
mailto:info%40stichtingmano.nl?subject=
https://www.stichtingmano.nl/nieuwe-rotterdammers-denken-doen-beslissen-mee/

