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Voordat we andere Rotterdammers gingen interviewen, 
oefenden we tijdens de eerste redactiebijeenkomst eerst 
met elkaar in de klas. Hoe doe je zo’n interview, wat zijn de 
stappen en hoe kunnen we zo nieuwsgierig mogelijk zijn? 
Daarna gingen we Rotterdammers op straat vragen stellen. 
Want meedoen, meedenken en meebeslissen, hoe kunnen 
wij dat het beste aanpakken? En doen de Rotterdammers zelf 
wel goed mee?

Hoofdrolspelers
Verder hielden we interviews met verschillende 
hoofdrolspelers van het congres. Bijvoorbeeld met 
eventmanager Bibiche, maar ook ervaringsdeskundigen 
Mahfuz, Hatice en Nour die allen workshops zullen verzorgen 
over respectievelijk psychische problemen onder Eritreeërs, 
het signaleren van laaggeletterdheid en belangrijke 
verschillen tussen de Arabische en Westerse cultuur.

Het congres wordt gehouden in Arminius, een plek die wij 
nog niet kenden. We deden onderzoek en besloten om er 
een afspraak te maken om er rond te kijken sfeer, te proeven 
en programmamanager Anna Visser te interviewen. Er 
ontstonden meteen nieuwe ideeën voor Syrische avonden in 
dit debatpodium. 

Uitstapjes
Columns mogen in een echte krant natuurlijk niet ontbreken 
en dus gingen wij er allemaal een schrijven. We dachten diep 
en kritisch na over meedoen, meedenken en meebeslissen in 
Rotterdam. Over wat we al doen en over wat Rotterdam zou 
kunnen verbeteren om nieuwkomers nog meer overal bij te 
betrekken. 

En we hebben meegedaan aan een sociale activiteit van 
SamenUit die projectmedewerker Mosab vanuit Stichting 

Mano organiseert. Deze uitstapjes, bijvoorbeeld naar 
de Kunsthal, de Euromast of het Depot, bieden Nieuwe 
Rotterdammers de mogelijkheid om de stad te ontdekken, 
de taal te oefenen en kennis te maken met andere 
Rotterdammers. We gingen mee naar Theater Zuidplein voor 
een reportage.

We maakten ook nog kennis met journalist Joris Luyendijk die 
heel lang in de Arabische wereld heeft gewoond, gestudeerd 
en gewerkt. Hij was hier correspondent voor landelijke 
dagbladen en de NOS. Samen met Vanessa en dochter Fiona 
van Lede kwam hij op bezoek op de redactie omdat vanuit 
FondsDBL hun interesse voor Stichting Mano was gewekt. “En 
je moet zelf gaan kijken”, stelt Joris Luyendijk. Het werd een 
interessante bijeenkomst waarin wij Vanessa, Fiona en Joris 
heel veel vragen konden stellen.

Bosnië en Syrië
Heel nieuwsgierig waren we naar Leila Prnjavorac die 
dagvoorzitter en presentator van de talkshow van het 
congres is. We mochten bij haar thuis in Den Haag 
langskomen voor een interview en al snel ontstond er een 
heel interessant gesprek aan de grote tafel. Het ging over 
vluchten uit Bosnië en Syrië, over hoe het is om in Nederland 
opnieuw te beginnen en over de kansen grijpen die op je pad 
komen.

En graag laten we in deze krant nog eens kort alle 
ervaringsdeskundigen de revue passeren, die ook een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de organisatie 
van het congres. Zij hebben allen een eigen indrukwekkend 
verhaal te vertellen. Nu zijn zij begonnen aan een nieuwe 
hoofdstuk en gaan zij als gediplomeerd ervaringsdeskundige 
Nieuwe Rotterdammers, en instanties die met nieuwkomers 
werken, begeleiden. Hun verhalen staan ook uitgebreid op 
www.stichtingmano.nl/nieuws. 

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!

De Nieuwe Rotterdammert

Groeten van de redactie van De Nieuwe Rotterdammert!

Beste bezoeker van het congres, beste lezer! Met trots presenteren wij u de 8ste editie van De Nieuwe Rotterdammert! Een krant waar wij, zes Nieuwe Rotterdammers afkomstig 
uit Syrië de afgelopen tijd hard en met veel enthousiasme aan gewerkt hebben. De krant gaat over het thema: Nieuwe Rotterdammers Denken Doen Beslissen Mee, want daar gaat 
het congres over dat Stichting Mano samen met ervaringsdeskundigen organiseert. We hebben er dus ook meteen een mooie congreskrant van gemaakt!

Een krant over Meedoen,  
Meedenken en Meebeslissen!
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Dit is Batoul. Zij komt uit Syrië. Zij is 37 jaar. Ze heeft twee 
kinderen. Ze heeft nu geen werk, want ze is student bij Albeda, 
ze studeert Maatschappelijke Zorg en loop stage bij Humanitas. 
Volgend jaar hoopt ze haar eigen, betaald werk te hebben. 
Ze is vier jaar in Nederland. Ze vindt het hier mooi en goed. 
Ze woont in Rotterdam Zuid. Haar hobby’s zijn wandelen, 
zwemmen, koken, en ze gaat graag samen met haar familie iets 
doen, buiten of binnen, dat maakt niet uit. Ze geniet als ze met 
haar eigen familie is. “Tot ziens!” zegt ze.

Haar naam is Fikret en ze is 45 jaar. Ze komt uit Syrië. Ze is 
bijna vier jaar in Nederland. Ze vindt Nederland een mooi en 
veilig land en er zijn aardige mensen. Ze is blij in Nederland 
en woont in Rotterdam. Ze is bezig met computerles en ze 
doet ook vrijwilligerswerk bij Thuis in West. In de toekomst 
wil ze de Nederlandse taal nog beter leren. “En daarna kan 
ik de mensen helpen, bijvoorbeeld”, zegt ze. “Ik kan dan 
werken, mijn droombaan is werken in een eigen winkel. Dat 
wordt een kledingwinkel.” Ze heeft al vier jaar ervaring als 
kledingverkoper. 

Haar naam is Dareen en ze is 41 jaar. Ze komt uit Syrië en is 
nu vijf jaar in Nederland. Ze heeft eerst de taal geleerd met 
inburgeringscursussen en heeft haar diploma gehaald, en nu 
volgt zij nog lessen bij Stichting Mano om het B1 niveau te halen. 
Ze vindt de taal leren heel belangrijk. “Het is belangrijk voor 
alles”, zegt zij. Ze deed vrijwilligerswerk: gymnastiek en kletsen 
met oude mensen. Dareen heeft drie dochters van 10, 14 en 18 
jaar. Haar hobby is basketbal, dat doet ze elke donderdag als 
het er goed weer voor is, samen met Nederlandse mensen. En 
ze houdt van de zee, van op het strand lopen. Fietsen doet ze 
ook graag en wandelen soms, maar dan meer om te winkelen of 
bij de Erasmusbrug, langs het water. Ook houdt ze van Syrisch 
koken. Ze wil graag een eigen winkel openen met producten uit 
China, net zoiets als Action, maar dan goedkoper.

Haar naam is Amani en zij is 35 jaar. Zij komt uit Syrië, zij was 
daar docent Natuurkunde. Nu is zij vijf jaar in Nederland. In het 
begin mistte zij echt haar familie en Syrië, dat was eenzaam. 
Maar daarna raakte zij betrokken bij Nederland door de taal te 
leren en vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld bij de Speel-O-
theek of Stichting Mano. Nu is zij blij. Ze houdt van wandelen 
in Rotterdam. Ze geniet van musea en theater en het Kralingse 
bos, de bloemen en de rivier. Ook houdt ze van fietsen, sporten, 
poëzie schrijven en schilderen. Haar droom is dat zij weer voor 
de klas staat als natuurkundedocent. Ook wil ze een stichting 
of school starten om anderen te helpen, een boek schrijven en 
beëdigd tolk worden.

Dit is Najat zij is 41 jaar en komt uit Marokko. Zij heeft 
Arabische literatuur gestudeerd en als journalist gewerkt. Voor 
een grote krant is zij bij grote evenementen geweest en heeft 
zij beroemdheden geïnterviewd. Nu is ze al weer bijna veertien 
jaar in Nederland. Ze heeft lang geleden de inburgering 
gedaan en hielp vaak op de school van haar kinderen. Ze 
wil nu veel dingen buitenshuis ondernemen. Ze heeft het 
Opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigheid gedaan en ze 
is bezig met de studie Maatschappelijke zorg bij Albeda. “Ik wil 
werken in het sociale domein”, zegt ze.

Haar naam is Mery en ze is 34 jaar. Ze komt uit Syrië en heeft 
twee kinderen. Ze is blij in Nederland omdat ze de nationaliteit 
heeft gekregen. Haar hobby’s zijn wandelen en sporten, dat 
doet zij graag, en ze houdt van lezen. Haar droom is dat ze snel 
werk kan vinden en ze hoopt op een goede toekomst voor haar 
kinderen.

De redactie stelt zich voor!

Voor u ligt de zevende 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.

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.

Woord vooraf van 
SamenDoorSamen & Stichting Mano

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

Aan deze krant werkten verder mee: Zo Alfeqar Mohammad www.zconcept.nl (grafisch ontwerp); Mosab Anzo (workshopcoördinator) en Bart van Zessen (workshopdocent 
en eindredactie)

Voordat we andere Rotterdammers gingen interviewen, oefenden we tijdens de eerste redactiebijeenkomst eerst met elkaar in de klas. Voordat je gaat interviewen, verzin 
je eerst goede vragen. Tijdens het interview is het belangrijk goed te luisteren, door te vragen en het interview opnemen is ook heel handig, dan kun je alles nog eens rustig 
terugluisteren. Na de interviews schreven we deze stukjes om elkaar voor te stellen!

Migratie in beweging

het fonds voor asiel, migratie en
integratie

Europese Unie

https://www.stichtingmano.nl/
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Een speciaal 
gesprek
 
Meedoen en meedenken. Wat betekent dat 
eigenlijk? Als een nieuwkomer meedoen 
en meedenken is veel moeilijker. Mijn 
eerste twee jaren hier, heb ik maar een 
ding gedaan en dat is Nederlands leren. 
En dat doe ik nog steeds! Maar dat had 
ik dus nodig om mee te doen. Ik heb veel 
vrijwilligerswerk gedaan, zoals ouderen 
helpen en boodschappen voor hen doen. Ik 
heb wel een idee om Rotterdam een betere 

stad te laten worden. Een van grootste 
problemen hier zijn de werkloze mensen. 
De nadelen van geen werk hebben zijn 
groot. Het is niet goed voor de economie en 
het sociale en mentale leven wordt slechter 
bij mensen zonder baan. Ieder mens houdt 
van werken, van lekker bezig zijn in een 
goede omgeving. Veel mensen hebben 
passie voor verschillende dingen en willen 
hiermee werken. Zo kun je goed leven in 
jouw omgeving en deze beter maken. Mijn 
beslissing is dat de gemeente een speciaal 
gesprek met deze mensen aangaat en kijkt 
wat zij willen en kunnen doen. Door Dareen

Nederland, alles is 
nieuw en anders!
 
Omdat ik een nieuwe Rotterdammer 
ben, moet ik mijn best doen om tussen 
de Rotterdammers te komen en mij goed 
aanpassen. In het begin ging ik naar het 

taalcafé om mijn taal te verbeteren. Ook 
ging ik naar de lessen van de taalschool. Ik 
heb vrijwilligerswerk gedaan met kinderen. 
Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik goed 
kan omgaan met mensen en zo leer ik 
nieuwe dingen. Als ik meedoe, voel ik dat 
ik veel leer. Het belangrijkste in het begin 
is participatie in de gemeenschap, echt 
meedoen in de stad. Het moeilijkste is 
het werk want de nieuwe Rotterdammers 
moeten een Nederlandse opleiding 
hebben en ook ervaring. Het diploma 
van mijn land is niet genoeg. We moeten 
opnieuw beginnen en ervaring opdoen. 
Maar ons doel is meedoen, meedenken 
en meebeslissen. Een uitdaging is ook het 
onderwijs voor onze kinderen. Doordat 
ook zij de taal nog leren krijgen ze sneller 
een laag advies voor de middelbare school, 
terwijl zij al heel goed zijn in rekenen en 
spelling. Hier zou ik graag over meedenken 
en meebeslissen. Ik wil graag meer 
aandacht voor dit probleem en voor de 
kinderen die uit het buitenland komen. 
Door Mery 

Een overwinning 
voor iedereen
 
Hoe doe, denk en beslis ik nu mee in mijn 
leven in Rotterdam? Dan moet ik meteen 
aan de volgende vraag denken. Hoe maken 
nieuwe Rotterdammers meer kans op de 
arbeidsmarkt? Het eerste obstakel om 
werk te vinden is de taal. Dan komt de 
vergelijking tussen de Nederlander en de 
nieuwe Rotterdammer en de werkgever 
zal de beste kandidaat het werk geven 

en kijkt dan naar de taal, certificaten 
en ervaring. Ook ervaring speelt een 
belangrijke rol. Ook als een kandidaat via 
via komt heeft deze meer kans, want een 
nieuwe Rotterdammer moet nog werken 
aan zijn taal, ervaring en netwerk. Als 
de nieuwe Rotterdammers verder alles 
perfect hebben: motivatie, competenties 
en ervaring dan zouden ze een goede 
kans moeten krijgen. Maar vaak blijven 
de kansen klein. Als ik meedenk dan zou 
ik elke gemeente aanraden het contact 
tussen bedrijven en nieuwe Rotterdamse 
werknemers groter te maken. Een 
oplossing is een baan als een stage van 
Gemeente Rotterdam zonder salariskosten 
voor het bedrijf. Het bedrijf zal zo bijdragen 
aan de werkervaring van de nieuwe 
werknemer. Na de afgesproken periode is 
hij of zij klaar om met dezelfde efficiëntie 
te werken als elke andere medewerker. Zo 
ondersteunt de gemeente zelfstandigheid, 

groeien de kansen op een betaalde baan 
en lopen uitkeringen korter. Dus is het een 
overwinning voor iedereen. Door Batoul 

Moeilijker en 
‘mogelijker’!
 
Wonen in Nederland wat houdt dat 
eigenlijk in? Hoeveel anders ben je in 
deze omgeving, hoeveel anders dan in 
mijn moederland Syrië? Meedoen en 
meedenken. Als vluchteling in Nederland 
is dit moeilijker, maar ook ‘mogelijker’ 
dan het lijkt. Moeilijker omdat je eerst 
een nieuwe taal gaat leren, zodat je met 
de gemeenschap kan communiceren. 
Daar ben ik jaren mee bezig en soms is 
het echt ingewikkeld, maar ik blijf het 
doen, proberen en meedoen. Mogelijk is 
vrijwilligerswerk. Zo kan ik helpen en leren 
en dit motiveert. Ik wil veel leren want dan 

kan ik straks ook een goede baan krijgen. 
Werken is erg belangrijk voor mij. Dat is 
echt meedoen. Ik denk mee en ik denk 
lang na. Ik heb een idee om van Rotterdam 
een betere stad te maken. Door kansen te 
vergroten op werk voor nieuwkomers. Daar 
wil ik met iedereen over praten. Ik hoop 
dat er goede kansen komen, trainingen en 
regelgeving zodat iedereen goed werk kan 
vinden. Door Fikret 

Iedereen op een 
goede plek
 
Toen ik werd gevraagd om een column te 
schrijven, zei ik in mijn hart: mijn mening 
zal gehoord kunnen zijn. Het idee van een 
krant maken is waardevol en het geeft 
zelfvertrouwen aan de deelnemers, dus 

de nieuwe rotterdammers. Zo kunnen zij 
meedoen, meedenken en meebeslissen. 
Hoe het voelt om te vluchten? Het voelt 
als een plant waarvan de wortels worden 
losgetrokken uit geboortegrond. De oorlog 

maakt mijn mooie Syrië, de groene oase, de 
parel van het Midden-Oosten, kapot. De wil 
van het leven zal uiteindelijk overwinnen en 
het volk zal Syrië opnieuw opbouwen want 
het is sterk en zal weer opstaan. Hoe kan 
de plant die losgetrokken wordt leven in 
nieuwe aarde? Met de taal en nogmaals de 
taal. Met mensen kunnen communiceren 
is als een zonnestraal. De tweede behoefte 
is de liefde die wij door vrijwilligerswerk 
terug kunnen krijgen. Ik word een 
kracht in deze maatschappij en krijg 
liefde terug, als tolk, door te schminken 
bij de Speel-o-theek, als assistent 
wis- en natuurkunde op middelbare 
scholen en bij de dagactiviteiten van het 
verzorgingshuis. Zo krijg ik energie om mijn 
natuurkundediploma te laten waarderen 
via een opleiding aan de Hogeschool 
Rotterdam. Het is een uitdaging, maar ik zal 
het stap voor stap bereiken. Als iedereen 
een goede plek krijgt, bij een stage of 
gewoon werk, dan kan dat een grote 
verandering brengen in deze maatschappij. 
Uiteindelijk maken we de maatschappij zo 
mooier, compleet en bloeiend. Door Amani 

Een ander persoon
 
Als ieder mens die zijn leven moest 
veranderen, had ik het gevoel dat ik een 
ander persoon ben geworden, toen ik 
naar Nederland ben gekomen. Ik moest 
tijd nemen om te wennen aan de nieuwe 
omgeving, dat was niet makkelijk, maar 
ook niet onmogelijk. Ik begon met de 

taal te leren en daarna vrijwilligerswerk 
te doen. Ik hielp kinderen op school bij 
activiteiten, zoals voorlezen, schoolreisje. 
Zo werd mijn Nederlands beter en het was 
ook heel erg leuk, het is echt meedoen. 
In Rotterdam begon ik met een opleiding 
en toevallig vond ik een advertentie van 
Stichting Mano voor een Opleiding van 
Ervaringsdeskundigheid. En gelukkig kon 
ik zo een plek vinden en meedoen en 
meedenken. Ik heb leuke collega’s leren 
kennen, met verschillende verhalen die 
mij inspiratie hebben gegeven. Vorig 
jaar begon ik een opleiding in MBO3, 
Maatschappelijke zorg. Daar ben ik nu. Ik 
wil werken in het sociale domein en ik hoop 
dat ik mijn doelen kan bereiken.  Door 
Najat

Over meedoen, meedenken 
en meebeslissen!
We schreven columns over meedoen, meedenken en meebeslissen. Doen we al genoeg mee, neemt iemand wel eens een goed idee van ons over en hoe zouden we willen 
meebeslissen? Zijn er genoeg kansen om te participeren in de stad. We schreven onze ideeën, gedachten en plannen op!

Onze columns
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 Interviews in de buurt en op straat!

Hoe kan je goed meedoen, meedenken 
en meebeslissen in Rotterdam?
Meedoen, meedenken en meebeslissen, hoe kunnen wij dat het beste aanpakken in Rotterdam? We gingen de straat op in de buurt van de redactie en vroegen het de 
Rotterdammers. Doen zij goed mee in hun stad en hebben zij misschien goede tips voor ons?

Ga veel naar buiten!

Gezellig praatjes maken

Op goede partijen stemmen!

Aron woont in Rotterdam en is 38 jaar. Hij 
werkt in de Witte de Withstraat. Hoe je als 
Nieuwe Rotterdammer goed mee kan doen 
in Rotterdam? “Veel sociale dingen doen, 
dus proberen je aan te sluiten bij sportclubs, 
zodat je veel nieuwe mensen leert kennen en 
Rotterdam leert kennen. Ik denk dat Rotterdam 
heel divers is, er is veel te ontdekken in alle 
verschillende buurten. Dus je kan wandelingen 
maken en zien wat je tegenkomt. En googlen 
om erachter te komen wat er allemaal is. Wat 
ik doe in Rotterdam? Ik woon hier nu tien jaar, 
ik ben in Rotterdam voor mijn studie komen 
wonen, daar ben ik toen al heel veel mensen 
tegengekomen. Nu werk ik en kom ik ook veel 
mensen tegen, en ik ga naar sportverenigingen. 
En lekker borrelen met vrienden natuurlijk. Dan 
kom je ook veel mensen tegen. Dus veel eruit 
gaan, veel naar buiten. Dat is het belangrijkste.”

Anna is 28 jaar en ze is kinderverpleegkundige in het 
Erasmus MC. “Hoe kun je goed meedoen, meedenken 
en meebeslissen? Bijvoorbeeld stemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen of met elkaar in gesprek 
gaan. Op goede partijen stemmen. Misschien kun 
je meedoen aan onderzoeken en enquêtes over 
Rotterdam en je mening daar geven als je vindt dat 
iets niet goed gaat. Of dit bij de gemeente laten 
weten, bij Loket Rotterdam. Zelf doe ik dat eigenlijk 
niet. Ik doe wel mee door te stemmen met de 
verkiezingen, maar verder niet zo veel. Ik geef wel mijn 
mening over het leefklimaat in Rotterdam als ze een 
vragenlijst sturen. Ik doe niet mee aan protesten. Als 
verpleegkundige doe ik wel iets, maar dat is niet alleen 
voor Rotterdammers natuurlijk.”

David woont nu vijf jaar in Rotterdam 
en hij vindt het heel leuk hier. Hij is 
samen op pad met Maud en zij woont in 
Voorschoten. “Meedoen kan door kennis te 
maken met de buurt, de buren. Kijken wat 
er in de buurt is aan winkels en restaurants 
en daar gezellig een beetje praatjes maken. 
Als je het zelf leuk hebt dan vinden andere 
mensen jou ook wel leuk. En meedenken? 
Ik denk een kijkje nemen in buurthuizen. 
Ik weet dat je in Voorschoten wel 
buurthuizen hebt waar je langs kan gaan 
en kan praten, en waar dingen worden 
doorgezet naar de gemeente, maar ik weet 
niet hoe dat hier werkt want Rotterdam is 
veel groter. Ik woon in een dorp. Maar als 
er buurthuizen zijn dan zou ik aanbevelen 
om daar heen te gaan. En meebeslissen? 
Hmmm. Nou je kan stemmen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor 
wijkraden is er wel eens zoiets.”

Rakesh is 40 jaar, hij woont in Rotterdam en 
hij doet de opleiding ‘Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen’ op het Albedacollege. 
“Ik ben van Surinaams-Hindoestaanse origine, 
mijn ouders zijn in Suriname geboren”, vertelt hij. 
“Ik heb twee jongere zusjes en ik ben vrijgezel. 
Ik heb geen baan momenteel, ik loop stage 
bij Humanitas. Ik probeer actief mee te doen 
door actief verbinding te zoeken met mensen, 
samen met anderen activiteiten te doen of iets te 
organiseren. En verder door uitgaan en sporten. 
’s Ochtends vroeg wakker worden en de dag goed 
invullen, tot ’s avonds. En u kunt meedoen door 
met anderen te communiceren, door mensen 
op te zoeken en te motiveren en door aardig te 
zijn, dan doet u ook mee. En meedenken: door bij 
een organisatie in het bestuur te gaan zitten of in 
de gemeenteraad of meedoen met Opzomeren, 
feestjes organiseren op straat voor de buurt, door 
mensen te interviewen en enquêtes af te nemen. 
En meebeslissen? Ja dan gaan we toch een beetje 
richting hogere sferen, zoals de wethouders, de 
burgemeester of multinationals. De Eerste Kamer 
en de Tweede Kamer. Die kunnen beslissen.” 
Bedankt voor het interview! “Graag gedaan en 
groetjes aan de president!”

Leuke kleding en stijl

Groetjes aan de president!

Dit zijn Lotte en Isis. Ze zijn allebei 
15 jaar. “Hoe kunnen wij als nieuwe 
Rotterdammers goed meedoen 
in Rotterdam? We wonen hier zelf 
niet, maar de mensen zijn best wel 
vriendelijk. Als ze van je denken: ze 
vindt hetzelfde leuk, bijvoorbeeld 
door kleding of stijl, dan is het al 
snel zo van: met jou ga ik eens 
even praten. Of als je wat vaker 
naar hetzelfde restaurant gaat, dan 
beginnen ze ook al snel een praatje 
met je. Volgens mij werkt het zo 
een beetje. Hoe je in Rotterdam 
kan meebeslissen? We zouden het 
echt niet weten. We weten ook niet 
hoe wij hier iets zouden kunnen 
beslissen.”

Jullie doen al goed mee met de taal!
Dit is Michel, hij is 27 jaar en woont 
al heel zijn leven in Rotterdam, in de 
Witte de Withstraat, samen met zijn 
vriendin. Hij is student. “Aangenaam!” 
zegt hij.  “Goed meedoen, ehm ja? Ik 
vind dat je al heel goed meedoet met de 
taal, dat is al een goed begin natuurlijk. 
Misschien met vrijwilligerswerk of zo? 
Doe je dat al?” We vertellen hem dat we al 
vrijwilligerswerk doen, als overblijfouder 
en bij kinderactiviteiten in de kerk op 
woensdag. En jij? “Ik ben student en ik 
werk daarnaast. Ik werk bij een heel groot 
bedrijf langs het water, dat heet Maersk en 
ik studeer nog. Dus best wel druk. En wat 
doen jullie?” Wij studeren ook, vertellen 
we, Maatschappelijke zorg bij Albeda en 
we vertellen hem over onze stage en de 
workshop Krant maken. “Dus ook heel 
de tijd druk. Jullie zijn al echt goed bezig. 
Hoe lang zijn jullie al in Nederland? Nou 
knap hoor dat jullie al zo goed Nederlands 
spreken!”
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Met heel veel mensen pratenInitiatief nemen en kijken wie 
meedoet!

Dit is Jean-Marc en hij is 42 jaar. 
“Dat zou je niet denken hè”, zegt hij. 
“Je kan goed meedoen door heel 
veel te blijven lopen en fietsen en 
alles goed te bekijken en te beleven. 
Meedenken kan door alles wat je 
belangrijk vindt vlakbij je huis in 
de gaten te houden en erover te 
communiceren. En meebeslissen? 
Ehm. Je kan in de gemeenteraad 
gaan? Beslissen in je wijk. Je moet 
vooral initiatief nemen en dan kijken 
of mensen met je mee willen doen, 
denk ik.”

Arnout staat naast het voetbalveldje want zijn zoontje is daar 
aan het voetballen. “Je kan en mag overal meedoen en je mag 
meedenken en meebeslissen, maar je moet wel even weten hoe, 
denk ik. Dus ik denk dat zo’n workshop Krant maken wel een goede 
start is. Je kan met veel mensen praten. Met buren en wijkgenoten. 
In de wijk zijn er allemaal sociale activiteiten waar je aan mee kan 
doen en er zijn ook huis-aan-huisbladen waar heel veel activiteiten in 
staan. Dat is een makkelijke manier om te beginnen met meedoen. 
Daarvandaan kun je dan weer verder kijken wat je interesse heeft. 
Ik doe mee aan de verkiezingen, dus ik stem. Ik ben ook lid van een 
politieke partij, dat is ook een manier om mee te doen. Voor de rest 
doe ik eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik heb ook geen zin om me 
overal mee te bemoeien.”

‘Mensen gaan luisteren naar wat je te vertellen hebt’

Je kan 
meedenken 
over de 
toekomst
Dit is Vincent, hij  47 jaar en 
hij komt uit Rotterdam. “Hoe ik 
echt meedoe in Rotterdam? Ik 
vind het een mooie stad! Hoe jij 
goed kan meedoen? Je kan naar 
de bioscoop gaan, naar een 
restaurant, tentoonstellingen 
of muziekconcerten. Hangt 
ervan af wat jouw interesses 
zijn. Vind jij het leuk om mensen 
te helpen, om iets met muziek 
te doen of om mensen te 
begeleiden, in de zin van als een 
soort van tolk in het Arabisch, 
dat je andere mensen wegwijs 
maakt? En meedenken? Samen 
sta je sterk. Wat ik altijd zeg: 
ik heb niet alle antwoorden. 
Daar heb je mekaar voor nodig. 
En door samen te zijn kom 
je altijd verder. Zo kun je ook 
meedenken over de toekomst: 
hoe gaan wij verder? Als je 
alleen bent dan heb je alleen 
je eigen visie, ben je samen 
dan kun je vooruit naar de 
toekomst. En meebeslissen, 
dat is wel heel breed. Je kan 
stemmen, maar waar ga je op 
stemmen? Stem je voor goed 
of slecht, en wat is precies goed 
en slecht? Ik zeg altijd: kies voor 
een partij die dicht bij je staat, 
die bij jou past en goed voor 
jou is.” 

Werken en 
leuke dingen 
doen
Alex, is 25 jaar en hij komt uit 
Frankrijk. “Goed meedoen? Door 
werken kun je goed meedoen 
en dan kun je ook leuke dingen 
doen: naar Blijdorp, kennen jullie 
Blijdorp? Het is heel mooi. Maar 
vooral door werk. Meedenken kun 
je door mee te doen aan dingen 
in de buurt en goede ideeën 
door te geven aan de gemeente. 
Rotterdam is heel open, dus ik 
denk dat je hier zelfs mee kunt 
beslissen. En Aboutaleb is een 
goede man. Je kan goed met hem 
praten en hij zal jou met alles 
wat hij kan helpen. Dus praten. 
En praten met de mensen om je 
heen. Dat is belangrijk.”

Annemarie is 45 jaar. “Ik doe veel vrijwilligerswerk, ik ben bestuurder in de 
huurvereniging en dat houdt in dat we alles in en rond de buurt in de gaten houden, 
preventie, de rommel opruimen zodat iedereen netjes en schoon kan leven en daarnaast 
hebben we vergaderingen met de huurdervereniging om alles zo goed mogelijk te 
laten verlopen voor de bewoners. Goed meedoen kan met heel veel dingen. Als je net 
nieuwe bent in Rotterdam dan is het heel belangrijk om met je buren contact te hebben. 
Daarnaast kun je kijken of er verenigingen zijn of buurthuizen waar je je bij aan kan 
sluiten. Daar zijn mensen altijd welkom en dat is ook goed om de Nederlandse taal te 
leren. En als je daar dan eenmaal actief bent, komt er ook vaak een baan uit, altijd via 
via. En zo kun je ook meedoen met vrijwilligerswerk door de vrijwilligers die er al zijn te 
helpen. Om goed mee te denken is het heel belangrijk dat je veel kennis in je opneemt 
over het land waar je bent, dus naast inburgeringscursussen: pak de krant, bezoek 
markten, ga naar de Kunsthal. Probeer alles te weten te komen over Nederland en dan 
kun je zelf mee gaan doen omdat je weet hoe de cultuur is, hoe de mensen zijn. Dat 
begint bij jezelf door veel informatie op te nemen en rond te vragen, televisie te kijken 
en ik denk dat je daarna vanzelf mee kan doen en denken met alles, wat je maar wilt. 
Meebeslissen kan door lid te worden van een vereniging in het bestuur. Dat kunnen heel 
veel verenigingen zijn: voor kinderen, voor achterstandswijken, bij de gemeente, met de 
krant wat je nu doet. Je kan met heel veel dingen meehelpen en bij verenigingen heb je 
een beslissende stem. Het is vrijwilligerswerk maar je kan wel meebeslissen. Mensen 
gaan toch luisteren naar wat je te vertellen hebt en dat is heel belangrijk.”

Mireille woont in Rotterdam Noord en is 57 jaar. Ze is getrouwd 
met een man uit Servië. Ze is NT2 docent, ze geeft Nederlands aan 
anderstaligen en werkt zo bij verschillende organisaties, onder meer bij 
Stichting Mano, maar ook bij Humanitas en de Taalfaculteit. Ze maakt 
ook videofilmpjes voor de gemeente in Rotterdam Noord. “Als Nieuwe 
Rotterdammer kun je iets voor je wijk doen. Je kunt meedoen aan 
activiteiten. Je hebt gebiedscommissies, de lokale politiek. Misschien 
kun je met hen contact opnemen om mee te kunnen denken en 
beslissen. Zelf zit ik als vrijwilligers in het bestuur van een Huis van de 
wijk. Dat is een buurthuis, en ik doe dat in Rotterdam Noord, en het 
bestuur neemt de beslissingen, dus ik bedenk samen met anderen wat 
er allemaal in het buurthuis en in de wijk gedaan kan worden.”

Bert woon al 75 jaar in Rotterdam en al 53 jaar op dit adres. “En 
heel naar mijn zin”, zegt hij. “Ik doe mee door heel veel mensen, 
waar nodig, te helpen. Ik heb altijd voor Gemeente Rotterdam 
gewerkt en ben dus altijd voor Rotterdammers bezig geweest. Je 
kunt goed meedoen in Rotterdam door zelf ook initiatief te nemen, 
bijvoorbeeld bij een vrijwilligersclub of met vrijwilligerswerk of door 
mensen te helpen. Dan denk ik dat je in Rotterdam wel goed zit.”

‘Je kan iets voor de wijk doen’ ‘Dan zit je in Rotterdam wel 
goed’
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Interview met de eventmanager en organisatie van het congres

‘We hopen dat beleidsmakers zeggen: 
we gaan ermee aan de slag’
Zelf een congres organiseren! Dat is wat Stichting Mano in juni in Arminius zal doen. Waarom wordt dit congres eigenlijk georganiseerd, waarom is het belangrijk en wat komt er 
allemaal kijken bij het organiseren van zo’n hele dag? We nodigden commissielid Mahfuz en eventmanager Bibiche uit om antwoord te krijgen op al onze vragen.

Kunnen jullie jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Bibiche, ik ben 35 jaar en 
ik woon in Rotterdam. Ik ben nu aan de 
slag bij Mano als eventmanager voor 
het congres. Ik ben druk bezig met de 
voorbereiding en zorg er op de dag zelf 
voor dat alles gladjes verloopt.
En ik ben Mahfuz, ik kom uit Eritrea. 
Ik heb het Opleidingsprogramma 
Ervaringsdeskundigheid gevolgd. Ik doe 
samen met collega Kiros en Stichting 
Mano onderzoek naar Eritreeërs in de 
Rotterdamse maatschappij en dan vooral 
naar depressie en zelfdoding onder 
jongeren. We willen onderzoeken hoe het 
komt dat dit speelt en hoe we het kunnen 
oplossen. De resultaten gaan we op het 
congres presenteren. Voor het congres zit 
ik in de commissie Gezondheid.

Waar gaat het congres over?
Bibiche: Het is een congres voor en 
door Rotterdammers. Het gaat over 
Gezondheid en Arbeidsparticipatie. Binnen 
deze hoofdthema’s gaat het bijvoorbeeld 
over kraamzorg voor Eritrese vrouwen 
of de zoektocht naar werk en de rol die 
werkgevers hier in spelen. Met de beste 
bedoelingen worden migranten soms juist 
uitgesloten omdat een plan op papier, 
in de praktijk soms heel anders uitpakt 
en niet goed werkt. Daar willen we over 
praten. Met het congres willen we tot 
meer onderling begrip komen tussen 
statushouders die tegen dingen aanlopen 
en beleidsmakers die kunnen helpen met 
oplossingen.

Hoe is het om een congres te 
organiseren?
Bibiche: Spannend! Er moet heel veel 
geregeld worden. Bijvoorbeeld het 
uitnodigen van interessante sprekers. Leila 
Prnjavorac en Sander Terphuis hebben 
toegezegd. Dat wordt heel gaaf.

Hoe belangrijk is het congres?
Mahfuz: Heel belangrijk. Er komen heel 
veel belangrijke mensen van organisaties 
die het verschil kunnen maken in 
Rotterdam. Het is dus echt een kans om 
bijvoorbeeld het probleem van de Eritrese 
jongeren te presenteren zodat er samen 
naar een oplossing kan worden gezocht. 
Samen met mijn collega Kiros heb ik heel 
veel data verzameld en we gaan dit op het 
congres presenteren. 

Wie komen er naar het congres?
Bibiche: Onze doelgroep zijn beleidsmakers 

in Rotterdam, dus bijvoorbeeld mensen 
van de gemeente, politici of organisaties 
die met vluchtelingen en statushouders 
werken, maar ook onderwijsinstituten. 
We willen iedereen uitnodigen voor 
wie het interessant is om te luisteren 
naar wat statushouders zelf te vertellen 
hebben.

Waar is het congres?
Bibiche: In Arminius, een begrip in 
Rotterdam. Hier worden heel veel 
debatten gevoerd. Vroeger was het een 
kerk en nu is het een debatpodium. 
Er zijn daar veel evenementen waarbij  
informatie-uitwisseling centraal staat. 
Daarom is het een geschikte locatie voor 
ons congres. 
Mahfuz: En het is heel dichtbij, in het 
centrum en makkelijk bereikbaar.

Waarom gaat het congres over 
Gezondheid en Arbeidsparticipatie?
Mahfuz: Veel statushouders hebben 
problemen met gezondheid, bijvoorbeeld 
een depressie of een trauma door de 
vluchtachtergrond. Hierdoor kunnen 
ze niet goed functioneren en niet goed 
meedoen in de stad. Wij willen deze 
problemen oplossen en 
over deze kwestie praten 
met belangrijke partijen 
in Rotterdam die hierbij 
kunnen helpen. 
Bibiche: Werk vinden is 
ook lastig als je net nieuw 
bent in Nederland. Je 
moet de taal nog leren 
en weten hoe het op de 
werkvloer werkt. Nieuwe 
Rotterdammers kunnen 
zelf hard werken om 
wegwijs te worden en 
mee te doen, maar we 
willen ook kijken wat 
de stad, werkgevers, 
maar ook zorgverleners, 
kunnen doen om 
ervoor te zorgen dat 
statushouders echt mee 
kunnen komen.

Wat verwachten jullie 
van het congres?
Mahfuz: Ik hoop dat het 
congres de eerste stap 
is naar de oplossing van 
problemen waar veel Eritrese jongeren mee 
te maken hebben. 
Bibiche: Ik verwacht dat er een veilige 
ruimte zal zijn waar iedereen zijn of haar 
stem kan laten horen en dat beleidsmakers 
zeggen: oké we hebben jullie gehoord, 
hier kunnen we mee verder en dit gaan we 
doen.

Wie zijn de sprekers op het congres?
Bibiche: Leila Prnjavorac wordt 
dagvoorzitter en zij gaat de talkshow leiden. 
Sander Terphuis en Simone Goosen doen 
mee aan een paneldiscussie over Tolken 
in de zorg, en Rotterdams raadslid Enes 
Yigit doet mee aan de paneldiscussie over 
Arbeidsparticipatie.
Mahfuz: En er komen nog veel meer goede 
sprekers. Die zijn we nu aan het uitnodigen. 

Wat zijn jullie nu aan het doen voor het 
congres?
Bibiche: Echt van alles. Deze week hebben 
de sprekers de hoogste prioriteit. We 
hebben  een kijkdag bij Arminius, samen 
met de commissieleden, om te zien welke 
ruimtes er zijn en wat er mogelijk is. 
Mahfuz: Ik ben bezig met het voorbereiden 
van mijn presentatie.

Komen er ook journalisten of tv naar het 
congres?
Bibiche: Goede vraag! We gaan wel 
journalisten uitnodigen. Maar er komt een 
filmploeg die de lezingen, sprekers en het 
congres gaat vastleggen om een mooie film 
te maken.

Hoe denken, doen en 
beslissen jullie mee?

Mahfuz: Ik help nieuwe Rotterdammers 
uit Eritrea. Zo doe ik mee in Rotterdam. 
Ik ga met hen in gesprek over: wat is 
je doel en hoe wil je dat bereiken. Zelf 
heb ik eerst de taal goed geleerd. Dat 
is heel belangrijk, zo kun je je netwerk 
uitbreiden. Nu ben ik begonnen bij 
Fashion Design in Den Haag. Ik heb een 
baan gekregen. Ik ontwerp mijn eigen 
kleding.
Bibiche: Meebeslissen doe ik door 
te stemmen. Ik ben niet zo politiek 
aangelegd, maar zal me er rond de 
verkiezingen weer goed in verdiepen.

Mahfuz en Bibiche

De redactie en Mahfuz en Bibiche

Het congres is meerdere malen verzet 
in verband met de maatregelen 
rondom corona. Het programma zoals 
besproken in dit interview is daarom 
inmiddels weer wat aangepast, 
maar de basis is hetzelfde: Nieuwe 
Rotterdammers Denken, Doen en 
Beslissen mee! Het congres gaat nog 
steeds over Arbeidsparticipatie & 
Gezondheid, maar ook over ons werk 
voor de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne.
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Kunt u zich even voorstellen?
Ik ben Mosab Anzo, ik ben 46 jaar en woon 
nu vijf jaar in Rotterdam. Ik heb beeldende 
kunst gestudeerd in Damascus en Beiroet. 
In Nederland ben ik sinds twee jaar 
projectmedewerker en ik ben actief bij het 
programma SamenDoorSamen als trainer, 
docent en coördinator bij Met Taal op Orde, 
computerles, de workshops Krant maken 
en de sociale activiteiten van SamenUit.

Hoe help jij nieuwe Rotterdammers met 
de sociale activiteiten?
Sociale, culturele en sportieve activiteiten 
zijn onderdeel van van het programma 
SamenDoorSamen in Rotterdam. Met 
nieuwkomers, vrijwilligers en stagiairs gaan 
we samen de stad in om te laten zien wat 
er te doen is. Welke musea, concerten en 
theatervoorstellingen zijn er, bijvoorbeeld. 
Zo kunnen deze mensen de stad ontdekken 
en nieuwe mensen leren kennen. 
Deelnemers worden zo geactiveerd om 
meer mee te gaan doen in de stad.

Waar vinden de activiteiten plaats?
Op verschillende plekken in Rotterdam 
zoals parken, theaters en musea. We zijn 
ook een keer naar Den Haag gegaan, 
naar Madurodam en Scheveningen. Maar 
meestal zijn we in Rotterdam om de stad 
beter te leren kennen.

Wie bepaalt het programma?
Ik ben de organisator, maar we hebben 
een groot team. Ik krijg veel mooie ideeën 
van collega’s. Samen maken we zo een 
programma en ik kijk dan wat we wanneer 
kunnen gaan doen. 

Waar ben jij op dit moment mee bezig?

Vrijdag gaan we naar Theater Zuidplein 
naar de voorstelling ‘De laatste clown van 
Aleppo’. En in 2022 gaan we naar het Depot 
van Boijmans – Van Beuningen. Ik ben bezig 
met het organiseren van deze activiteiten.

Heb jij plezier in jouw werk?
Het is superleuk om te doen, ik heb er altijd 
heel veel zin. Binnen Stichting Mano heb 
ik echt gekozen voor deze activiteiten, om 
samen met deelnemers op pad te gaan, 
om anderen te laten zien wat er gebeurt in 
Rotterdam.

Hoe bereik jij mensen?
We maken een goed plan en maken een 
flyer die we delen met onze collega’s 
die deze dan weer doorsturen naar 
deelnemers die zij begeleiden. Daarna 
kunnen deelnemers zich aanmelden en ook 
vrijwilligers, stagiairs en collega’s worden zo 
uitgenodigd.

Wat is het doel van de activiteiten?
Mensen die nieuw zijn in Rotterdam en 
veel thuis zitten willen wij activeren door 
hen uit te nodigen om mee naar buiten te 
gaan, de stad ontdekken, mooie plekken 
in Rotterdam te bezoeken, want het is 
een grote stad, er is van alles te doen. 
Mensen zijn dan heel vaak nog niet op 
deze plekken geweest. Ze weten niet dat 
de Kunsthal of Theater Zuidplein bestaan, 
of bijvoorbeeld de Van Nelle fabriek waar 
we een hele mooie rondleiding kregen van 
Urban Guides. Tijdens de activiteit kunnen 
we koffiedrinken, kletsen en elkaar en 
nieuwe mensen leren kennen, zodat de 
deelnemers ook buiten hun familie mensen 
ontmoeten en een netwerk opbouwen.

Waar zie jij jezelf in de toekomst?
Wat ik doe bij Mano is een groot deel van 
mijn passie, maar ik ben ook bezig met 
mijn werk als kunstenaar. Dus ik loop 
op twee wegen. Ik wil meer werk maken 
als kunstenaar en meer meedoen aan 
exposities, en bij Mano wil ik mezelf ook 
verder ontwikkelen, de stichting groter 
maken, meer mensen bereiken en nog meer 
organiseren. Dat zijn mijn twee doelen.

Wat is de doelgroep?
Bij SamenDoorSamen hebben wij elk jaar 
meer dan achthonderd deelnemers. Dit zijn 
statushouders, nieuwe Rotterdammers. 

Maar bij de sociale activiteiten probeer ik 
ook vrijwilligers en stagiairs uit te nodigen 
zodat de nieuwe Rotterdammers ook 
kennis kunnen maken met Nederlandse 
mensen. Zo kunnen zij de taal oefenen, 
even praten. Iedereen is welkom, ook 
mensen van buiten Stichting Mano.

Heb jij een opleiding gevolgd om 
de sociale activiteiten te kunnen 
organiseren?
Dat heb ik geleerd bij Stichting Mano. Heel 
mijn leven was ik bezig als kunstenaar. 
Mijn werk bij Mano is de eerste baan in 
loondienst in mijn leven. Ik was in 2019 
een van de ervaringsdeskundigen en na 
een opleiding van drie maanden ben ik 
projectmedewerker geworden. In het 
begin was ik alleen verantwoordelijk voor 
de sociale activiteiten, want ik kende het 
culturele leven in Rotterdam: de concerten 
met klassieke muziek en musea. Daarna 
ben ik steeds meer gaan organiseren, zoals 
het spreekuur en computerles. Ik werk met 
heel veel Syrische mensen, ik begeleid hen 
in hun leven in Rotterdam.

Helpen de sociale activiteiten echt?
Ik denk het wel omdat ik heel vaak 
heb gehoord dat deelnemers van 
SamenDoorSamen soms niet buitenshuis 
durven gaan. Ze hebben een laag 
taalniveau, durven niet te praten en weten 
niet hoe alles werkt: hoe je een kaartje kan 

reserveren voor een concert bijvoorbeeld, 
hoe je de Rotterdampas kan activeren. 
En daarnaast is het gewoon gezellig. Niet 
alleen taal- of computerles, maar samen op 
pad. 

Kunnen wij ook zelf een activiteit 
bedenken?
Natuurlijk, alle goede ideeën zijn welkom. 
Ik praat ook altijd met de deelnemers om 
hen te vragen wat ze willen doen. Er is 
een deelnemer, een hele aardige man en 
hij zei: Mosab, je organiseert zulke mooie 
activiteiten, maar doe maar een keer Parijs, 
ha ha.
Zijn er nog andere mooie plannen?

Ik probeer altijd nieuwe activiteiten te 
bedenken. Nu wil ik graag naar het nieuwe 
Depot van Boijmans en vanaf volgend 
jaar misschien ook wel wat meer buiten 
Rotterdam, maar Parijs? Ik weet niet of dat 
binnen ons budget past.

Wat was de leukste activiteit tot nu toe 
en waarom?
Alles wat we hebben gedaan was super 
mooi, maar heel bijzonder was het 
Wereldmuseum. Het is een prachtig
museum, een warme plek, en er was een 

mooie expositie voor de hele familie met 
een heel mooi verhaal van een Syrisch 
meisje. Een beetje verdrietig, maar ook heel 
mooi.

Meedoen met de sociale activiteiten van Mosab

‘Echt hele mooie activiteiten, maar 
wanneer gaan we naar Parijs?’

Meedoen kan door mee te gaan met de sociale activiteiten die projectmedewerker Mosab vanuit Stichting Mano organiseert. Meermaals per maand neemt hij statushouders mee 
op pad om de stad te ontdekken, Nederlands te oefenen en andere Rotterdammers te ontmoeten. Wij gingen mee naar Theater Zuidplein en hebben Mosab van alles gevraagd 
over dit mooie initiatief.

Ik vind alle activiteiten van Mano 
een geweldige kans om mijn 
vaardigheden te ontwikkelen en 
veel mensen te leren kennen. De 
sociale activiteiten zijn de kers op 
de taart. Najat 

Ik ben nu vrijwilliger bij de sociale, 
culturele en kinderactiviteiten. 
Ik ging mee naar de Euromast en 
ik hou ervan om met anderen te 
communiceren en ook andere 
mensen te helpen. Dareen

Ik heb Rotterdam beter leren 
kennen en mooie, historische 
plekken bezocht zoals theaters 
en musea. Ook heb ik veel 
mensen leren kennen en is mijn 
Nederlands enorm verbeterd.
Batoul

Ik ging mee wandelen en samen 
met mijn kinderen naar de 
Kunsthal en Fun Forest. Ik probeer 
deze activiteiten te gebruiken om 
mijn Nederlands te verbeteren en 
nieuwe mensen te ontmoeten!
Fikret 

Mosab
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Kun jij jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Hatice. Ik ben student Social Work aan 
de Hogeschool Rotterdam. Ik loop sinds 2020 stage 
bij Stichting Mano en doe voor mijn afstudeerscriptie 
onderzoek naar laaggeletterdheid binnen VoorleesExpress 
Rotterdam. Ook heb ik laaggeletterde deelnemers begeleid 
binnen het programma SamenDoorSamen.

Wat doe jij op dit moment?
Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding en doe voor 
mijn scriptie onderzoek binnen Stichting Mano naar 
laaggeletterde ouders en hoe wij hen kunnen bereiken. 
Met dit onderzoek wil ik bewustwording creëren bij 
medewerkers en vrijwilligers van de VoorleesExpress die 
op huisbezoek gaan zodat zij laaggeletterdheid kunnen 
signaleren en ouders kunnen doorverwijzen naar hulp om 
hun taalvaardigheid te vergroten.

Wat is precies laaggeletterdheid?
Het gaat om mensen die al jaren in Nederland wonen 
en werken, maar de taal onvoldoende beheersen om 
goed mee te doen. Mijn ouders die in de jaren ’70 naar 
Nederland kwamen om te werken, zijn laaggeletterd. 
Ze hebben geen onderwijs gevolgd in Turkije omdat zij 
de basisschool vroeg hebben verlaten. Laaggeletterden 
hebben moeite met lezen en schrijven, maar zijn niet 
analfabeet. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet waar een brief 
van de gemeente over gaat en hebben echt iemand nodig 
die uitlegt wat er staat. De term laaggeletterdheid vind ik 
trouwens niet mooi omdat het woord ‘laag’ erin zit. Dat 
zorgt soms voor schaamte.

Heb jij werk?
Mijn werk is op dit moment mijn studie want het onderzoek 
doen kost heel veel tijd, maar daarnaast heb ik ook een 
bijbaantje. Ik werk als uitzendkracht in de kinderopvang. 
Dat doe ik meestal in de vakantie als dat kan. Ook ben 
ik betrokken bij andere projecten van Stichting Mano, 

zoals SamenGroeien en het Opleidingsprogramma 
Ervaringsdeskundigheid.

Waar gaat jouw studie over?
Mijn studie gaat over sociaal werk in Nederland. Ik heb 
gekozen voor de richting Welzijn en Samenleving omdat ik 
kwetsbare mensen in de maatschappij wil gaan helpen. Ik 
wil dat zij gehoord en gezien worden. Ik wil hen helpen bij 
het vinden van een opleiding of werk en ervoor zorgen dat 
zij sterk in hun schoenen staan.

Wat is jouw doel als ervaringsdeskundige?
Ik wil ervoor zorgen dat kinderen die opgroeien met 
laaggeletterde ouders steun krijgen. Doordat ouders zelf 
moeite hebben met taal kunnen zij ook hun eigen kinderen 

niet helpen met hun huiswerk en geven op die manier de 
laaggeletterdheid mogelijk door aan hun kinderen. 

Wie wil je precies helpen?
Ik wil alle kwetsbare mensen in de maatschappij helpen. Mijn 
droom is om in een organisatie te werken waar ik echt kan 
ondersteunen en begeleiden. Dat kunnen statushouders 
zijn, want bij SamenDoorSamen heb ik met hen gewerkt en 
hen geholpen met de taal, maar ik wil ook met ouders en 
kinderen werken, want ik zie dat laaggeletterde ouders echt 
een verborgen doelgroep zijn in de samenleving.

Hoe lang woon jij in Nederland?
Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Ik ben geboren 
in 1996 dus ik ben nu bijna 26 jaar in Nederland. Ik ben 
meertalig opgevoed want op school sprak ik Nederlands en 
leerde ik Engels, maar thuis spraken wij Turks.

Hoe kunnen we laaggeletterden helpen?
Mijn basisschooljuf Caroline had echt oog voor mensen, 
ze was heel open naar mensen toe, maar zag ook 
de verborgen problemen. Ik was heel stil en andere 
leerkrachten zagen mij niet, vroegen nooit naar mijn 
thuissituatie. Juf Caroline had in groep 3 al gesignaleerd dat 
mijn taalniveau heel laag was en ze vroeg zich af hoe dat 
kwam en ging contact opnemen met mijn ouders via mijn 
broer die wel Nederlands spreekt. Ze kwam op huisbezoek 
en ging helpen. Door scherp te zijn op laaggeletterdheid, 
kunnen we echt helpen. Ik wil net als juf Caroline 
vroegtijdig signaleren, dat is heel belangrijk in het karakter 
van een juf. Als zij mij toen niet gezien had, was ik ergens 
anders terecht gekomen.

Help jij laaggeletterden alleen of samen?
Het signaleren van laaggeletterdheid doe je echt samen 
want alleen kom je echt niet verder, denk ik. Ik ben nu 
bezig met een onderzoek, dat doe ik samen met mijn 
collega’s. Ik ga in gesprek met mijn collega’s want bij het 

signaleren gaat het heel erg om bewustwording. Het is 
belangrijk dat alle professionals in de samenleving zich 
bewust zijn van wie laaggeletterd is en hoe wij kunnen 
helpen. Bijvoorbeeld ook bij Zorg en Welzijn.

Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, mijn vader is 70 jaar en hij ging naar de huisarts 
voor zijn klachten en ik kon niet mee omdat ik moest 
studeren. Hij is laaggeletterd en kan zijn klachten niet goed 
omschrijven. Tijdens het spreekuur belde de huisarts mij 
op en hij zei: het Nederlands van jouw vader is een drama, 
jij moet echt de volgende keer aanwezig zijn. Dat deed heel 
veel pijn. Professionals moeten zich ervan bewust zijn dat 
ze mensen hiermee kwetsen. Misschien zouden tolken in 
de zorg een goed idee zijn.

Wat hoop jij nog meer te bereiken als 
ervaringsdeskundige?
Ik wil dat mensen gezien en gehoord worden, maar ook 
wil ik dat mensen hun rechten weten. Nieuwkomers in 
Nederland zijn vaak niet op de hoogte van wat hun rechten 
en plichten zijn. Ik zou hen alle mogelijkheden willen tonen 
en op willen komen voor hun rechten.

Werk jij ook samen met nieuwe Rotterdammers?
Ik heb hen wel al begeleid via het programma 
SamenDoorSamen, maar op dit moment ben ik druk met 
mijn studie en onderzoek naar laaggeletterdheid.

Waarom vind jij het belangrijk om laaggeletterden te 
helpen?
Ik wil taalachterstanden bij kinderen voorkomen, want 
kinderen zijn onze toekomst. Wanneer wij laaggeletterden 
niet zien of horen in de samenleving, dan kan het zo zijn 
dat ouders het doorgeven aan hun kinderen waardoor 
ook hun kinderen laaggeletterd worden en minder kans 
maken op een goed bestaan. Ook vind ik het belangrijk 
om laaggeletterden te helpen zodat de situatie van de 
ouders beter wordt. Dat ze weten dat ze zich niet hoeven te 
schamen, en dat ze gezien en gehoord kunnen worden.

Hoe past ons thema: ‘Nieuwe Rotterdammers Denken 
Doen Beslissen Mee’ bij jouw doel?
Dat is een mooie vraag. Ik wil opkomen voor ieders 
rechten en dat iedereen kan meedoen, meedenken 
en meebeslissen, dat ze echt participeren en niet 
buitengesloten worden. Ik wil iedereen actief laten 
meedoen met en betrekken bij de samenleving.

Interview met ervaringsdeskundige Hatice

‘Als we laaggeletterdheid niet zien 
gaat het van generatie op generatie’
Een van de ervaringsdeskundigen die ook een bijdrage zal leveren tijdens het congres is Hatice. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van laaggeletterdheid en doet vanuit haar 
studie Social Work onderzoek naar hoe laaggeletterdheid kan worden aangepakt door het vroegtijdig te signaleren. Wij zijn nieuwsgierig naar het verhaal van Hatice en nodigden 
haar uit voor een interview!

Hatice (midden) samen op de foto met de redactie. Batoul was aanwezig via de telefoon!

Hatice

Heb jij nog tips voor ons?

Blijf elkaar helpen. Als je mensen ziet die dat nodig 
hebben, trek aan de bel voor deze mensen, want 
misschien kunnen ze het niet zelf. Kijk goed om je 
heen.
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Interview met ervaringsdeskundige Nour

‘Zo kun je de brug bouwen tussen de 
Arabische en Nederlandse cultuur’
Ervaringsdeskundige Nour Alzaman, zelf ondernemer, zal tijdens ons congres de energieke workshop ‘Cultuur op de werkvloer’ verzorgen. Haar workshop over de Levantijns 
Arabische cultuur zit boordevol informatie voor organisaties en bedrijven die werken met nieuwkomers. Wij maakten een afspraak met Nour om haar alvast beter te leren kennen 
en het werd een heel interessant gesprek.

Kunt u zich even voorstellen?
Ik ben Nour Alzaman Abou Chair. Ik ben 
dertig jaar oud. Ik kom uit Palestina, maar 
ik ben geboren in Syrië van een Libanese 
moeder. Dus in mijn DNA zitten alle 
Levantijnse landen. Sinds twee jaar ben ik 
een Nederlander en ik ben getrouwd met 
een Rotterdammer dus ik ben al heel goed 
ingeburgerd. Ik werk als docent Arabische 
taal en cultuur bij mijn eigen bedrijf 
Arabic is Simple en ik geef Arabisch les en 
workshops voor Nederlandse mensen die 
met vluchtelingen en nieuwkomers werken.

Hoe was het in het begin in Nederland 
voor jou?
Ik ben alleen naar Nederland gekomen. 
En dat was het begin van mijn leven. Ik 
woonde in vier azc’s. Daarna kreeg ik een 
huis en ging ik naar school. Dat was niet 
makkelijk want in een nieuwe maatschappij 
moet je alles opnieuw leren en je gaat je 
eigen land heel erg missen. Ik had geen 
familie hier, geen vriendin, geen sociaal 
leven, maar het leven stopte niet en het 
belangrijkste voor mij was het besef dat ik 
al hier ben, na mijn grote reis. Dat gaf mij 
energie om dingen te ondernemen zoals 
vrijwilligerswerk, de taal leren, mensen 
helpen en voor mensen vertalen. Als je 
dingen blijft doen komt alles goed.

Wat was de grootste uitdaging?
Als je een doel hebt dan is niks moeilijk. 
Dan is niks meer een grote uitdaging. Het is 
een uitdaging, maar geen uitdaging die mij 
doet stoppen met mijn dromen of met mijn 
doel. De hele ervaring om naar Nederland 
te komen, om iets te gaan doen in deze 
maatschappij is een uitdaging. Maar het 
belangrijkste is: ik ben hier, ik heb zoveel 
geluk. Als ik dat besef dan kan ik elke 
uitdaging aan.

Wat vond jij moeilijk in het begin?
Ik had niemand, dat was het moeilijkste. 
Je bent een nieuwkomer, maar ook een 
vluchteling. Mensen kennen jou niet, 
misschien zijn ze bang van jou of ze weten 
niet zo veel over jou. Dus het was echt 
moeilijk om een netwerk op te bouwen in 
het begin. Maar na twee, drie jaar lukt het 
wel.

Waar ben je nu mee bezig?
Met mijn eigen bedrijf, mijn eigen 
onderneming: Arabic is Simple. Ik leer 
anderen hoe zij de brug kunnen bouwen 
tussen de Arabische en Nederlandse 
wereld. Zowel Syrische als Nederlandse 
mensen. Veel van mijn tijd stop ik in Arabic 
is Simple want ik wil iets moois voor deze 
wereld maken. Ik geef Nederlandse cultuur 
in het Arabisch aan Syrische mensen, en 
Nederlandse lessen in het Arabisch. Ik werk 
aan beide kanten.

Hoe was het om een onderneming te 
starten in Nederland?
Poeh, zo moeilijk man! Want ik ben een 
vrouw uit het Midden-Oosten. Ik wist niet 
dat ik ondernemer kon worden. Niemand 
heeft mij vroeger verteld dat ik mijn eigen 
zaak kan beginnen. In Syrië of in Libanon, 
in onze cultuur, is een onderneming iets 
van de familie. Dus de vader of de opa 
heeft een onderneming en geeft deze 
door aan zijn zoon. Zelden voor de vrouw. 

Drie jaar geleden kwam ik een advertentie 
tegen van Forward Incubator: wil jij jouw 
onderneming starten in Nederland als 
nieuwkomer? Ja graag, dacht ik. Mijn pitch 
over Arabic is Simple werd publieksfavoriet 
en ook de jury koos mij op de eerste plek. 
Toen ben ik aan de slag gegaan met mijn 
businessplan en in coronatijd ben ik mijn 
onderneming online gestart met een 
website en social media. Inmiddels heb ik 
vijftien studenten, doe ik twee workshops 
per week voor organisaties, werk ik samen 
met Gemeente Rotterdam, met Stichting 
Mano en met Rode Kruis. 

Kun jij iets meer vertellen over jouw 
workshop?
De workshop is voor mensen van 
organisaties die met vluchtelingen werken, 
vooral nieuwkomers uit Syrië of Palestina. 
De workshops gaan ook over culturele 
verschillen tussen de Nederlandse en 
Arabische cultuur. Eerst vertel ik over de 
Arabische cultuur, waarom wij zo lang 
groeten, bijvoorbeeld. Ik leg dit uit en 
vertel wat je wel en niet kunt doen in de 
Arabische cultuur. Een deel gaat ook over 
Nederlandse inburgering vanuit Syrische 
ogen. Want inburgering gaat niet alleen 

over de taal leren en netwerken, het gaat 
ook over in een nieuwe maatschappij 
leven. Ik praat over de verschillen in het 
dagelijks leven tussen hier en Syrië en over 
de verschillende rollen die mannen en 
vrouwen hebben.

Waarom is deze informatie belangrijk? 
Als je met nieuwkomers werkt, bijvoorbeeld 
als contactpersoon bij de gemeente, is het 
goed om te weten dat vrouwen in Syrië niet 
veel ondernemen en daarom in Nederland 
misschien niet durven. Docenten leg ik uit 
hoe zij de taal het beste kunnen doceren 
want een taal leren zit niet in onze cultuur. 

We krijgen een keer Engels per week, 
een keer Frans per week, en niemand 
komt naar de les. Maar hier heb je taalles 
vanaf dat je zes of zeven jaar oud bent. 
Dit probeer ik tijdens de workshop uit te 
leggen, dat dit echt een verschil maakt in de 
manier van denken en leren.

Wat zijn de grootste verschillen tussen 
de Nederlandse en Arabische cultuur?
Het directe en de tijd. Tijd is belangrijk in 
de Nederlandse taal want de tijdsbepaling 
komt vaak voorin de zin: Morgen ga ik 
dat doen. In het Arabisch zeg je ‘morgen’ 

aan het eind van de zin. We hebben geen 
respect voor de tijd. We hebben geen 
afspraken. We bellen elkaar niet om te 
ontmoeten, maar komen gewoon langs. 
Hallo, heb je een kopje koffie voor mij? 
Het directe, de eerlijkheid vind ik echt 
heel mooi in Nederland en Rotterdam. 
Mijn persoonlijke mening is dat wij in het 
Midden-Oosten veel problemen hebben 
omdat we niet eerlijk en direct zijn tegen 
elkaar.

Zijn er nog andere verschillen?
Zeker! Bijvoorbeeld op het gebied van werk. 
Mannen hebben meer ruimte om te werken 
in het Midden-Oosten dan vrouwen die 
minder keuzes hebben. Dit kan vrouwen 
demotiveren omdat maatschappelijke 
druk er uiteindelijk voor zorgt dat zij zich 
op het gezin en de opvoeding richten. In 
Nederland zijn er meer kansen. Er is ook 
veel druk voor de man: hij moet trouwen, 
kinderen krijgen, veel geld verdienen en 
een huis bouwen. Vrije tijd kennen we 
ook niet echt in de Arabische wereld. Als 
we vrij zijn gaan we naar familie voor een 
barbecue of een picknick. Hobby’s komen 
niet veel voor.

Wat heb je geleerd tijdens 
het Opleidingsprogramma 
Ervaringsdeskundigheid?
Heel veel! Het was heel mooi om zoveel 
gemotiveerde mensen te ontmoeten, mijn 
collega’s van het opleidingsprogramma, 
en dat geeft zo veel hoop omdat we niet 
alleen zijn. Ook is het belangrijk dat onze 
ervaringen en meningen kunnen helpen 
om deze maatschappij beter te maken. We 
kunnen zo veel toevoegen om het traject 
van nieuwkomers in hun nieuwe leven te 
verbeteren. Wij zien als nieuwkomers de 
kleine dingen die Nederlandse mensen 
niet zien. Daar kunnen wij hen op wijzen 
en meedenken over hoe inburgering beter 
kan verlopen. Ook binnen Stichting Mano 
kan onze ervaring helpen zodat iedereen 
veel beter weet wat er speelt onder de 
doelgroep en welke activiteiten nodig zijn. 

Hoe zie jij jezelf in de toekomst?
Een miljonair! Zeker een miljonair! Met veel 
initiatieven en organisaties. Nee hoor. In 
vijf jaar zie ik mijn bedrijf Arabic is Simple 
groeien. Ik ga zoveel mogelijk mensen 
helpen om andere mensen te begrijpen. 
Mijn droom is om veel initiatieven te 
starten om andere vluchtelingen te helpen, 
niet alleen in Nederland, maar in alle 
Europese landen. Dat is mijn doel, mijn 
droom en ik ga door.

Heb je tips voor nieuwe 
Rotterdammers?
Blijf doorgaan, stop niet. Het is moeilijk, 
het is niet makkelijk en als het makkelijk 
was dan heeft het ook geen waarde 
eigenlijk. Dan is de waarde zo klein, 
zoals een shoarmasandwich, ik heb 
trek denk ik. Blijf doorgaan! Wat er ook 
gebeurt. En vind een droom, een doel, 
want zonder motivatie doe je eigenlijk 
niks in het leven. En het is je leven en wij 
zijn in Rotterdam, dus…!

Nour

Nour (rechts) met de redactie
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Interview met programmamaker Anna Visser

‘Het debat blijft hier altijd warm,
 je gaat niet schelden in een kerk’
Het congres van Stichting Mano wordt gehouden in Arminius. Maar wat is dat nu precies voor plek? Een kerk, een debatpodium, maar er zijn ook popconcerten en de Nacht van 
de Filosofie, zien wij op de website? We zijn nieuwsgierig en maakten een afspraak om alvast een kijkje te nemen en antwoorden te vinden op al onze vragen. Dit is ons interview 
met programmamaker Anna Visser!

Kunt u zich even voorstellen?
Ik ben Anna Visser en ik ben programmamaker bij 
Arminius. Nu zeven jaar. Ik maak heel veel verschillende 
programma’s en dat doe ik met veel plezier.

Wanneer is de kerk een Debatpodium geworden en 
waarom?
Dat is een goede vraag. Ik werk hier niet vanaf het 
begin, maar ik denk vijftien jaar geleden. De kerk kon 
het niet meer betalen om het gebouw te onderhouden. 
Het gebouw was aan het verzakken en het orgel moest 
gerestaureerd worden, er moest van alles gebeuren. Toen 
is er een stichting in het leven geroepen, die heeft de kerk 
gekocht en alles gerestaureerd zodat de kerk behouden 
bleef. Daarnaast zijn ze ook zalen gaan verhuren om 
alles te kunnen betalen, bijvoorbeeld voor trouwerijen en 
begrafenissen. Het werd ook een debatpodium omdat 
de stichting graag een plek wil hebben in Rotterdam 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in 
gesprek kunnen gaan over belangrijke onderwerpen. Op 
zondag is hier ook nog altijd een kerkdienst.

Wat doet u precies bij Arminius?
Ik maak programma’s, meestal samen met andere 
partijen zoals de Erasmus Universiteit, Stichting Lokaal of 
de gemeente. De programma’s gaan over onderwerpen 
waarvan we merken dat ze erg leven. Daar ga ik dan heel 
veel over lezen, onderzoek doen en daarna sprekers 
uitnodigen om er een interessante avond van te maken. 
Morgen is hier bijvoorbeeld een programma van het AD, 
het Erasmus MC en Arminius over vaccinatie, dus het 
kan heel actueel zijn. Soms komen programma’s ook 
voort uit wat je zelf meemaakt. Ik heb kortgeleden mijn 
man verloren, dus ik ben nu bezig met een programma 
over rouw. Want hoe werkt dat eigenlijk, hoe zit dat in 
verschillende culturen en waarom is het in Nederland zo 
dat je heel snel weer aan het werk moet? 

Wat is de uitdaging?
Sprekers benaderen is het minst leuk want dan moet 
je heel erg bedelen of ze alsje, alsjeblieft willen 
komen en dan duurt het heel lang voordat 
er een antwoord komt. Het is heel fijn als 
de sprekers hebben toegezegd. Dan 
ga je voorgesprekken houden en een 
draaiboek maken om er een zo mooi 
mogelijke avond van te maken. Met 
debatten vind ik het uitdagend om 
nieuwe manieren te zoeken. Niet 
alleen een traditioneel debat met 
iemand voor en een ander tegen, 
wat overigens ook heel leuk kan 
zijn, maar ook meer het publiek 
erbij betrekken. Dat doen we 
bijvoorbeeld, met debatdates. 
Daarbij kan het publiek onderling 
met elkaar in debat. Een 
gespreksleider introduceert dan 
een stelling, het publiek laat weten 
of ze voor of tegen zijn en krijgt dan 
tien minuten de tijd om een-op-een 
met iemand in de zaal in gesprek te 
gaan.

Wat is geschiedenis van Arminius?
Het is van origine een kerk, een 
Remonstrantse kerk. En de Remonstranten zijn 
best een vrije stroming. Ze hebben ook vrouwelijke 
predikanten bijvoorbeeld en mannen mogen met elkaar 
trouwen. Je wordt niet gedoopt, maar legt als je achttien 
bent zelf je gelofte af aan God. Maar zoals je hier ziet, 
want hier hangen schilderijen van alle dominees, dat zijn 
wel allemaal mannen. Je had de synode van Dordrecht, en 
Arminius, kijk daar hangt ie (Anna wijst naar een schilderij), 
dat is Jacobus Arminius, de eerste dominee van deze 
kerk, hij behoorde tot het kamp van de rekkelijken. Hij 
heeft zich los gemaakt van de toenmalige hervormde kerk 

en is zijn eigen stroming begonnen: de Remonstrantse 
gemeenschap. De kerk is naar hem vernoemd. Volgens 
mij was dit ook een onderduikadres in de Tweede 
Wereldoorlog, een schuilkerk.

Waarom past ons congres goed bij Arminius?
Omdat het als onderwerp heel goed past bij Arminius en 

het is een mooi voorbeeld van met elkaar praten. Dus 
niet alleen nieuwkomers op tv zien of over hen in 

de krant lezen, maar ook samen bespreken wat 
er kan veranderen, wat beter kan. Dat past bij 

onze programma’s en het podium dat wij 
willen zijn voor heel veel organisaties.

Kunt u wat meer vertellen over de 
evenementen van Arminius?
We hebben een heel gevarieerd 
programma. Soms hebben we een 
spreker, er zijn een aantal sprekers 
waarvan we weten, als die komen 
is het uitverkocht, zoals Maarten 
van Rossem. Samen met Rotown 
organiseren we concerten, omdat de 
kerk een hele fijne akoestiek heeft. We 
hebben Draad, een politieke talkshow 
waarmee we het gesprek dat op het 

Stadhuis wordt gevoerd hiernaartoe 
halen zodat politici en Rotterdammers 

met elkaar in gesprek gaan. We 
hebben de Nacht van de Filosofie en het 

Rotterdamse Boekenbal. Ook organiseren 
we Guiding Voices, dan worden schrijvers 

geïnterviewd door Ernest van der Kwast. We 
organiseren ook avonden die passen bij de 

actualiteit, over iets dat speelt in de stad of in de 
wereld of meer een soort levensbeschouwend programma.

Wat is het doel van Arminius?
We willen een podium zijn voor heel veel verschillende 
organisaties en mensen in de stad die een gesprek willen 
organiseren over een onderwerp dat zij belangrijk vinden. 
En dat kan zijn samen met ons of dat je de zaal huurt en 
hier jouw congres organiseert. Het is belangrijk dat we 
met elkaar blijven praten, zeker nu omdat je merkt, ook 
met corona, en binnen de politiek, dat het gesprek steeds 

harder wordt en dat je steeds harder moet gillen om je 
eigen gelijk te krijgen. Wij willen dat het gesprek open blijft, 
dat je wel geïnteresseerd blijft in wat iemand anders vindt, 
al vind ik dat zelf soms ook best moeilijk, zal ik je eerlijk 
zeggen. 

Werken jullie ook met andere organisaties?
Ja, dat doen we eigenlijk bijna altijd. Omdat het fijn is om 
samen te werken en omdat je samen altijd meer weet dan 
alleen. Stel dat wij een programma maken over Syrië, dan 
zou het heel handig zijn als we zeggen, hé willen jullie dat 
samen met ons maken want jullie weten precies hoe en 
wat. Of als het gaat over hoe het is om in een nieuwe stad 
je leven op te bouwen. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat 
over medische onderwerpen, ik ben geen arts, dus dan 
proberen we die samenwerking te zoeken. En dat doen we 
ook omdat je samen weer een veel groter bereik hebt qua 
publiek, omdat we heel graag willen dat de mensen die het 
aangaat aanwezig zijn. Niet alleen maar dokters in de zaal, 
maar iedereen die met zo’n thema te maken heeft. Dat 
haalt de kwaliteit van een programma omhoog.

Wat is interessant aan uw werk?
Heel leuk vind ik de interactie met het publiek, dat je nooit 
weet hoe het loopt tijdens een avond. Je zit midden in het 
gesprek en kan niet zeggen stop, of we knippen dit eruit. 
Dat is heel spannend. En ook heel leuk is naderhand, dan 
gaat de bar open en dan blijven mensen allemaal hangen 
en met elkaar doorpraten. Als het programma goed gelukt 
is blijven mensen veel langer met elkaar praten. En ook als 
hier een wethouder op het podium heeft gestaan die dan 
best wel fel is aangepakt door vragen uit de zaal, of zelf 
heftige uitspraken heeft gedaan, die blijft dan ook en gaat 
in gesprek met Rotterdammers. Dat is zo gaaf om te zien. 
Maar waar ik ook wel een beetje kierewiet van wordt is 
dat ik met zoveel verschillende onderwerpen tegelijk bezig 
ben. Dat is heel interessant, over rouw, de beste politicus 
van het jaar, over lokale democratie, over alzheimer, en 
dat zit allemaal de hele dag door in je hoofd. Soms denk 
ik dan ook wel eens: ik wou dat ik een half jaar met één 
onderwerp bezig kon zijn. Nu weet ik heel vaak van alles 
een beetje en het lijkt me ook wel eens fijn om van een 
ding heel veel te weten.

Anna Visser
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Van wie krijgen jullie geld?
Een deel komt vanuit de gemeente, van het cultuurplan 
van Rotterdam. De rest is van verhuur, bruiloften, 
vergaderingen en ook kaartverkoop en de bar.

Hoeveel mensen werken hier?
We hebben een technicus, een conciërge, iemand die de 
communicatie doet, iemand die de commerciële verhuur 
regelt, een directeur en iemand voor de financiën. 
Daarnaast zijn er vier programmamakers freelance actief. 
In totaal werken er iets van twaalf medewerkers en ook nog 
vrijwilligers.

Kun je hier via de debatten meebeslissen?
Goede vraag! Als het over de politieke programma’s gaat, 
die hebben wel effect. Je weet nooit of de beslissingen 
genomen worden omdat er hier over gesproken wordt 
in een debat. We hebben hier bijvoorbeeld drie keer 
een debat gehad over Feyenoord City, wat al een heel 
langlopende kwestie is in Rotterdam, al tien jaar. En de 
laatste keer was het echt fel, met veel sprekers die heel 
goed konden uitleggen waarom het nieuwe stadion geen 
goed idee was. Je weet niet of dit heeft bijdragen aan het 
afblazen van het plan, maar het gaat nu in ieder geval niet 
door. Het is vooral heel belangrijk dat mensen hier kunnen 
meepraten, nieuwe dingen leren of zelf tot een andere 

mening of beslissing komen. Zo van: ik ga er toch eerst nog 
een keer naar kijken, of me er goed in verdiepen, voordat ik 
mijn mening klaar heb.

Wat maakt Arminius bijzonder?
Het gebouw is het meest bijzonder. En af en toe is het als 
programmamaker ook wel echt lastig. Zeker als je de grote 
zaal ziet want het is een kerkzaal met een bepaalde sfeer, 
dus als je iets met decor wil doen valt alles weg. Je kunt 
met licht wel dingen doen. Met het Boekenbal zet ik in alle 
zalen, in de lift, de toren, overal, schrijvers die voordragen 
en dat is wel weer heel leuk. En ook bijzonder is dat hoe 
heftig onderwerpen ook zijn, zoals discussies over Zwarte 
Piet waar het heel erg clasht, dan blijft het gesprek toch 
altijd warm, omdat het een kerk is en een kerkzaal en je 
gaat niet heel hard schelden in een kerk.

Hoe kunnen Nieuwe Rotterdammers meedoen, 
meedenken en meebeslissen?
Door met elkaar in gesprek te gaan, daarom vind ik dit 
initiatief van de krant heel tof. Wij hebben nu een gesprek 
waardoor je elkaar en andere mensen leert kennen. Zo 
word je veel sneller bij dingen betrokken. Ik denk dat dat 
heel belangrijk is. En dat je de plekken die je ontdekt waar 
je je stem kan laten horen ook echt bezoekt en dat je niet 
denkt: ze zullen wel niet luisteren, of het heeft geen zin. 
Maar dat moet wel heel erg van twee kanten komen. Dus 
is het ook heel goed dat er initiatieven zoals De Nieuwe 
Rotterdammert en het congres zijn want anders lijkt het me 
ook heel lastig om ertussen te komen.

Hoe kunnen wij meedoen in Arminius?
Als je een idee hebt voor een programma of iets, trek me 
vooral aan mijn haar, aan m’n staart, aan mijn jas, hoe zeg 
je dat? Aan mijn jas. Een tijd geleden organiseerden wij 
bijvoorbeeld ‘Boerenkool en baklava’. Dan nodigden we 
oude en nieuwe Rotterdammers uit en die vroegen we om 
allemaal iets te eten mee te nemen wat bij hen thuis op 
tafel komt, of een belangrijk gerecht met een mooi verhaal 
erbij, moeders recept. En vervolgens gingen we ook met 
elkaar in gesprek om elkaar te leren kennen en daar zijn 

vriendschappen uit ontstaan. Pas zei ik nog tegen een 
collega: misschien moeten we dat weer eens doen, maar 
als jullie een leuker idee hebben, dan heel graag, kom maar 
op!

Voor wie is Arminius?
Liefst voor iedereen, maar we hebben wel een trouwe 
aanhang. De nieuwsbrief gaat naar tienduizend contacten, 
maar op elk onderwerp komen ook altijd weer specifieke 
doelgroepen af.

Boek over minder 
werken

Anna Visser maakt programma’s als zzp’er. Ook voor 
andere organisaties, maar Arminius is haar vaste basis. 
Daarvoor was zij heel lang directeur van publieke 
omroep LLiNK. Ook heeft zij het boek ‘Nieuwe vrouwen 
op zoek naar de ideale vrouw van nu’ geschreven. Dat 
gaat over dat zij als directeur zeventig uur per week 
werkte en drie kleine kinderen had, over de combinatie 
voor je kinderen zorgen en werken, en hoe dat in 
Nederland en in andere landen gaat. “Ik wilde tijdelijk 
minder werken en dat vonden mensen allemaal heel 
raar, en toen heb ik daar een boek over geschreven.”

Inspiratie door 
Syrische kerken

Op de website van Arminius staat dat de architect zich 
bij het ontwerp liet inspireren door vroegchristelijke 
Syrische kerken. Het is een rijksmonument dat tussen 
1895 en 1897 werd gebouwd naar ontwerp van 
Henri Evers en Jacobus Pieter Stok. Evers ontwierp 
later ook het Rotterdamse stadhuis. Hij koos ervoor 
de bouwmaterialen te laten zien, destijds een 
ongebruikelijke keuze. Het rijksmonument is vernoemd 
naar Jacob Arminius (1560-1609), de grondlegger van het 
Remonstrants christelijke geloof, waarin rede, vrijheid 
en verdraagzaamheid centraal staan. 

Na het interview gaan we samen op de foto met Anna
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Interview met presentator Leila Prnjavorac

‘Als nieuwkomers kansen krijgen 
kunnen ze ook wat terug doen’
Heel nieuwsgierig waren we naar Leila Prnjavorac en niet alleen omdat zij de dagvoorzitter en presentator van de talkshow van ons congres is. Als kind ontvluchtte zij met haar 
ouders voormalig Joegoslavië en inmiddels is zij een bekende Nederlander met meerdere tv-optredens. Hoe is het om zo’n belangrijke stem te worden?

Kunt u zichzelf even voorstellen?
Mijn naam is Leila Prnjavorac. Ik ben 39 jaar. Geboren in 
voormalig Joegoslavië, een land dat alleen nog in sprookjes 
bestaat. Van mijn 9de tot mijn 11de heb ik daar in de 
oorlog gewoond. Het is uiteengevallen in zeven landen. 
Ik kom nu dus oorspronkelijk uit Bosnië Herzegovina en 
ik woon inmiddels 27 jaar in Nederland. En in Nederland 
ben ik van beroep presentator van evenementen, ik heb 
lang radio gemaakt voor FunX en andere zenders en nu 
maak ik een podcast voor en door jongeren in de stad. 
Daarnaast sta ik veel voor de klas, geef ik gastlessen 
over gelijkwaardigheid, omgangsnormen en vrede- en 
rechtsthema’s en ik ben mama van twee kids. En ik woon 
hier heerlijk in Den Haag, de mooiste stad achter de 
duinen.

Waar bent u op dit moment mee bezig?
Ik sta heel veel voor de klas en ga met jongeren in gesprek 
over gelijkwaardigheid in relaties, seks en werk. Daarnaast 
maak ik een podcast met jongeren in de Schilderswijk, die 
heet School des levens, waarin we met jongeren praten 
over wat zij meemaken, wie zij zijn, wat hen blij maakt, 
welke gebeurtenissen in hun leven bepalen welke kant ze 
opgaan. En ik heb net een mooi project afgerond: Little 
Amal. Dat gaat over een kunstwerk, een levensgrote pop 
van een Syrisch meisje van negen jaar die te voet van de 
Turks-Syrische grens is komen lopen, heel Europa door, 
naar Engeland. Achtduizend kilometer. Na die reis is ze ook 
in Nederland geweest, in Den Haag, de stad van Vrede en 
Recht, om aandacht te vragen voor vluchtelingenkinderen, 
en daar was ik bij betrokken. Ik doe heel veel met het 
thema vluchtelingen, ook omdat ik het zelf ben, zoals jullie 
dat ook zijn, en ik ben ambassadeur voor verschillende 
organisaties zoals Justice & Peace en Samen Hier. De rode 
draad in mijn werk is medemenselijkheid en fijn samen 
wonen in het groot en in het klein.

Welk werk doet u en wat is het doel van uw werk?
Ik ben presentator en het doel van mijn werk is om 
verhalen van de een naar de ander te brengen, van 
mensen uit verschillende werelden met verschillende 
achtergronden en verschillende posities om hen zo bij 
elkaar te brengen. En ik spreek ook heel veel dus ik deel 
ook mijn eigen verhalen met anderen. Het is veelzijdig 
werk en brengt je overal: van werken met de Koning en 

de Koningin en ministers tot de stichting om de hoek met 
jongeren en kinderen en alles wat daar tussenin zit. En 
daardoor ken je heel veel mensen en kun je ook heel veel 
mensen met elkaar verbinden en kennis laten maken. 
Ook in het buitenland: voor corona ben ik nog in New 
York geweest en was ik uitgenodigd om tijdens de General 
Assembly te komen spreken bij de VN. Of bij het Ministerie 
van Mensenrechten in Bosnië om daar met jongeren 
en jonge ondernemers in gesprek te gaan tijdens een 
conferentie over wat de Bosnische diaspora kan betekenen 
voor het thuisland.

Hoe vindt u het om anderen te helpen? 
Heel belangrijk, ik denk ook dat dat het hoofddoel is van 
een mens op aarde, je komt door een mens op aarde, 
je bent aan elkaar verbonden, je kan niet zonder elkaar, 
dus het is heel belangrijk om elkaar de hand te reiken en 
elkaar zoveel mogelijk te helpen. En ik geloof dat hoeveel 
slechts er ook is, we zitten hier allemaal door het slechte, 
dat er ook zoveel moois is in de mensen, dat zien we ook. 
Ik heb dat zelf meegemaakt in de oorlog, maar ook tijdens 
de vlucht, zijn er altijd mensen die wel willen helpen en 
hun hart open zetten en dat wil ik mijn kinderen ook leren, 
dat ondanks dat je vreselijke dingen kan meemaken, blijft 
vertrouwen op het goede van de mens, de menselijkheid. 

Wat vindt u het leukste werk: lesgeven, presenteren, 
iets anders? 
Eigenlijk presenteren want alles wat ik doe is presenteren. 
Als je voor de klas staat presenteer je ook, voor een grote 
groep presenteer je, maar als je een-op-een aan de slag 
gaat ben je ook verhalen met elkaar aan het delen. Het 
aantal mensen in de zaal maakt ook niet uit. Uiteindelijk 
praat je altijd van een tot een, van ziel tot ziel en van hart 
tot hart.

Hoe bent u in Nederland terechtgekomen?
Mijn ouders zijn gevlucht uit Doboj want de stad werd 
gezuiverd, er mochten alleen nog Serviërs wonen en 
iedereen die anders was moest weg of werd vermoord. 
We moesten vluchten en onderduiken in Belgrado. Op 
ons eerste onderduikadres was een mevrouw met blond 
haar en een kind die in hetzelfde konvooi met ons was 
meegekomen. Een  andere mevrouw herkende mijn 
vader later in de woonkamer, en vroeg hem: wat doe jij 
hier? Mijn vader werkte bij de douane en had haar vaak 
geholpen met het invoeren van haar spullen omdat 
zij veel tussen Nederland en Joegoslavië reisde. Die 
blonde mevrouw met het kind was haar schoonzus. Die 
mevrouw heeft toen papieren geregeld zodat we naar 
Nederland konden gaan. Zij heeft heel veel mensen uit 
de oorlog geholpen en zij is zelf haar familie op komen 
halen, dus de oorlog in en haar familie eruit halen. Nadja, 
onze reddende engel. We hebben eerst vier maanden 
ondergedoken gezeten in Belgrado totdat we aan de beurt 
waren voor het visum. Toen zijn we met de trein naar 
Nederland gekomen. Mijn ouders hadden me verteld dat 
iedereen hier op klompen liep en dat er overal molens 
waren en toen kwam ik in Rotterdam aan en ging ik voor 
het eerst naar de Koopgoot! Iedereen zag er hetzelfde uit 
als in Joegoslavië. Uiteindelijk zijn we overgeplaatst naar 
Bloemendaal en kwamen we toch in de bollenstreek, bij de 
tulpen, terecht. En toen kregen we een huis in Sassenheim, 
in hartje bollenstreek! Daarna ben ik zelf naar Den 
Haag gekomen om te studeren. En toen ben ik verliefd 
geworden op Den Haag en wilde ik er niet meer weg. Nu 
woon ik op acht minuten van het strand en de duinen! 

Hoe ging het met u in Nederland? 
Ik heb de taal snel geleerd. Als kind gaat dat sneller en ik 
heb een talenknobbel. In Sassenheim gingen we voor het 
eerst buitenspelen met kinderen. Ik wilde heel graag de 
bal en riep: schrieten, schrieten! En de kinderen lachten 
mij allemaal uit en zeiden: het is schieten! En ik weet dat 
ik op dat moment besloot: ik ga die taal zo goed leren dat 
je aan mij nooit meer hoort dat ik niet Nederlands ben. Bij 
dingen die moeilijk waren heb ik altijd gekeken: wat kan ik 
eruit halen? In die tijd, en helaas is dat nog steeds zo, werd 
je als je niet Nederlands was, op een laag schoolniveau 
geplaatst. Dus ik begon op de mavo. Maar hierdoor had ik 
veel tijd voor dingen naast school zoals een leerlingenraad 
opzetten en radio maken. Zo ben ik gescout voor FunX, 
vanuit de schoolbanken naar de radiomicrofoon. Na de 
hbo communicatie had ik vier jaar relevante werkervaring 
bij de radio en een diploma met een 9. Zo kan het ook 
lopen. Bij FunX kwam een persvoorlichter van de NOS en zij 
zei dat ik met publiek moest gaan presenteren en regelde 
een eerste opdracht voor me, de Black Magic Women 
festival in Amsterdam. Zo ging ik van een lege radiostudio 
naar een volle zaal met driehonderd mensen publiek die 
me zaten aan te kijken! Het ging super goed en ik kreeg 
een hele mooie recensie in Spits, als de Oprah Winfrey 
van Nederland. Ik dacht: wauw, die mevrouw heeft een 
talent in me gezien, ik was 21 en zo is het begonnen. De 
tweede opdracht had ze ook geregeld, hier in de stad, voor 
wethouder Jeugd en later minister, Sander Dekker. Vijf jaar 
lang hebben we samen gepresenteerd. In die tijd heb ik 
ook radio gemaakt voor Mano, toen nog Hoedje van Papier, 
met kinderen in Feijenoord, Crooswijk en op Katendrecht.

Wat was de grootste uitdaging voor u?
Niet geloven wat andere mensen zeggen dat je bent. Dan 

Leila Prnjavorac

Iedereen zou hier op klompen 
lopen en toen ging ik voor het 
eerst naar de Koopgoot!

 Rouwen hoort bij het leven, maar 
daarna moet je ook opruimen en 
verder gaan met wie je hier en nu 
bent.
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word je toch schoonheidsspecialiste of net als je moeder 
kapper! Maar ik wist, dat wil ik niet. Ik wilde veel verder 
gaan. Onderweg waren er heel veel mensen die zeiden, 
dat gaat je niet lukken, je hebt geen netwerk. Nu willen 
ze allemaal met mij samenwerken. Dus geloven in wat jij 
voelt dat je waard bent. En nog een stapje zetten. Ook al 
kom je nog een muur tegen en nog een, toch doorgaan. 
Zo kun je komen waar je wilt zijn. Vroeger zei mijn vader: 
radio? daar is geen droog brood mee te verdienen. En nu 
is het: mijn dochter is presentator! Ik zeg het ook tegen 
mijn eigen kinderen, want ik heb het soms ook fout: doe 
wat jouw hart zegt wat je moet doen. Het is jouw pad. Dat 
heb ik van mijn moeder geleerd en die zei, zoals Rumi de 
dichter: ga en het pad openbaart zich. Die koppigheid is 
heel belangrijk, je moet doorzetten doorzetten doorzetten 
en leer van je fouten. Wat zijn dingen van jezelf waarvan 
je denkt, daar moet ik iets mee. Echt verantwoordelijkheid 
voor jezelf nemen. En in het nu leven. Je hebt een land en 
leven achtergelaten, maar nu ben je hier. Rouwen hoort bij 
het leven, maar daarna moet je ook opruimen en verder 
gaan met wie je hier en nu bent.

Wat waren de belangrijkste stappen om een nieuw 
leven op te bouwen? 
Heel belangrijk is dat je een netwerk opbouwt. Zonder 
netwerk kom je in Nederland nergens. Ik woonde in een 
klein dorpje waar ik op school zat met de zoon van de 
bakker en een directeur van een groot bedrijf, alle lagen 
van de samenleving. Ik moest stagelopen en ik wist niet 
waar ik moest beginnen, hoe je een motivatie schrijft of 
een sollicitatie. De vader van een vriendje van mijn broertje 
was directeur bij een groot bedrijf, wisten wij, dus ik naar 
meneer Kok met mijn cv’tje. Ik werd uitgenodigd en mocht 
komen solliciteren in Amsterdam, bij de Amstel, twintig 
verdiepingen hoog, want die meneer zat, zo bleek, in de 
Raad van Bestuur bij een verzekeringsmaatschappij. Ik 
werd aangenomen en toen heb ik heel hard gewerkt, 
heel veel geleerd. Dankzij het netwerk, vrienden en 
vriendinnetjes, kreeg ik deze kans. Als je mensen kent, 
kom je makkelijker ergens. Je kan solliciteren, maar je hebt 
meer kans als je ook mensen kent. En als iemand jou zijn/
haar netwerk biedt dan moet je dat heel serieus nemen 
want iemand doet dat uit vertrouwen en met de beste 
bedoelingen. Dan moet je wel zorgen dat je daar echt hard 
voor werkt.

Heeft u tips voor Nieuwe Rotterdammers?
Geloof in jezelf en vooral veel doen! Niet denken: ik kan 
het niet, mijn Nederlands is niet goed genoeg. Fouten 
maken, vallen en weer opstaan en dan weer door. Ga ook 

buiten je omgeving, ook buiten Rotterdam. En als je straks 
je paspoort hebt, ga reizen. Niets mooiers dan reizen, met 
dat paspoort de wereld zien, dat je vrij bent. Dat kunnen 
ze nooit meer van je afnemen. Ga op bezoek bij familie en 
Syrische vrienden die in andere landen wonen.

Wat gaat u precies doen op het congres van 
SamenDoorSamen? 
Ik ben dagvoorzitter en we gaan samen met elkaar in 
gesprek, om bruggen te bouwen, mensen elkaar te laten 
ontmoeten. Het is een mooie manier om nog meer 
verbinding en kennis met elkaar te delen.
Waarom vindt u het congres belangrijk? 
Ik vind het belangrijk dat nieuwkomers zichtbaar worden, 
dat mensen er een gezicht bij zien, een gevoel bij krijgen. 
Ook is het belangrijk dat nieuwkomers een podium hebben 
en dat we luisteren naar hun ervaringen.

Wat vindt u van het thema: Nieuwe Rotterdammers 
Denken Doen Beslissen Mee!?
In een inclusieve samenleving is het van belang dat 
iedereen een stem heeft, iedereen gezien wordt en dat 
talenten erkend worden. Heel veel nieuwkomers nemen 
ontzettend veel talent en kennis met zich mee en als je 
gaat kijken naar hun mogelijkheden, kansen en talenten 
dan focus je op het positieve, op wat jij als nieuwkomer 
kan betekenen en doen, voor jezelf en ook voor Nederland 
en de samenleving waarin je leeft. En ik denk dat het 
heel belangrijk is dat de hand over en weer gaat. Je moet 
uitgenodigd worden om mee te doen, maar je moet ook 
zelf de hand pakken. En dat is ook een van de tips: als je 
kansen ziet, moet je ze ook echt grijpen. Ook dat is een 
talent: een kans zien en daar dan echt voor gaan.
 
Waarom lijkt het u interessant om aan het congres mee 
te doen? 
Ik wil mijn verhaal vertellen en meepraten. Ik ben ook 
een ex-vluchteling, een nieuwkomer, en als er wat jaartjes 
overheen gaan dan kun je gewoon een volwaardige 

burger worden van dit land die ontzettend veel bijdraagt 
en genoeg belasting betaalt. Wat in mij geïnvesteerd is 
kan ik ook weer teruggeven en zo veel meer dan alleen 
maar teruggeven. Dat is heel belangrijk, dat we elkaar 
blijven zien als mensen en in elkaar blijven investeren 
zodat dat waarvoor je op aarde bent ook daadwerkelijk 
kunt uitvoeren. En dat kun je ook alleen doen als er ruimte 
wordt gecreëerd om mee te kunnen doen, zoals op het 
congres. Delen is vermenigvuldigen.

Denkt u dat ervaringsdeskundigen een belangrijke rol 
kunnen spelen bij integratie?
Zeker. Je kan de vertaler zijn tussen nieuwkomers en 
Rotterdammers. Daarnaast is het mooi om de kennis en 
kunde die je hebt vergaard als nieuwkomer in te zetten 
om anderen verder te helpen door hun pad prettiger te 
maken. Pay it forward. Niet alleen maar ikke ikke, maar 
meer vanuit een wij denken. Want we kunnen niet zonder 
elkaar. Ik besta omdat jij bestaat. Ik wil heel graag in een 
wereld leven waarin je anders kunt zijn en jezelf kunt zijn, 
maar dat je naast elkaar kunt wonen dat dat oké is en dat 
je respect heb voor elkaar en voor het anders zijn, maar 
dat je ook overeenkomsten kunt vinden.

Leila nodigde ons thuis uit voor het interview

Wat in mij is geïnvesteerd kan ik 
ook weer teruggeven, en zo veel 
meer dan alleen maar teruggeven.



De Nieuwe Rotterdammert14

We stellen de ervaringsdeskundigen 
graag nog even aan u voor!
Zij deden mee aan het Opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigheid van SamenDoorSamen en kregen inmiddels hun diploma feestelijk uitgereikt met bubbels en een 
verrassingspakketje. Vanaf nu zijn zij gecertificeerd ervaringsdeskundige en zullen zij onder meer Nieuwe Rotterdammers gaan begeleiden bij hun nieuwe leven in de stad.

Hala wil als ervaringsdeskundige 
trainingen geven aan nieuwe 
Rotterdammers. “In de les vertel 
ik ze dat ik me hier net zo thuis 
voel als in Syrië, en dat dit gevoel 
ook op hen wacht. Ik zal zeggen: 
‘leer de taal, zoek een baan, vind 
je weg en dan zal je zien: dit is ook 
jouw land, vertrouw daar maar 
op.” Hala kwam in 2016 vanuit 
Syrië naar Nederland. “Ik heb het 
opleidingsprogramma gevolgd 
om zelf nog meer te leren, maar 
vooral om vluchtelingen straks te 
helpen met hun nieuwe leven. Ik 
ben sociaal, houd van mensen, 
kan goed luisteren en ik wil graag 
anderen inspireren met mijn 
eigen verhaal.

Najat wil als ervaringsdeskundige 
nieuwe Rotterdammers 
ondersteunen. “De belangrijkste 
les die ik wil doorgeven is voor 
vrouwen met kleine kinderen. Ze 
hoeven echt niet alleen maar thuis 
te blijven. Volg cursussen, praat 
met anderen, doe vrijwilligerswerk 
om je te ontwikkelen, ontdek 
leuke plekken in Rotterdam en 
blijf positief… kortom: vergeet 
jezelf niet!” Najat kwam in 2008 
vanuit Marokko naar Nederland. 
In die eerste jaren deed zij de 
inburgering en was ze vooral 
bezig met voor haar twee 
kinderen zorgen. “In Nederland 
kun je én voor je kinderen 
zorgen én dingen voor jezelf 
ondernemen”, weet Najat nu die 
inmiddels ook studeert. “Ik denk 
dat anderen van mijn verhaal 
kunnen leren.”

Rasha wil al ervaringsdeskundige 
nieuwe Rotterdammers bewust 
maken van alle mogelijkheden 
die er zijn in hun nieuwe leven. “Ik 
zeg tegen hen: ‘je woont nu in een 
stad vol culturen en kansen. Wees 
welkom, hier kun je jezelf zijn.’ 
Het is belangrijk dat ze dat écht 
horen, want in het begin is hun 
leven best eenzaam. Het is onze 
taak als ervaringsdeskundigen 
om een voorbeeld te zijn van hoe 
hun leven er straks uit kan zien, 
als ze geduld hebben, en eropuit 
gaan. Zo integreren past bij mijn 
levensmotto: je moet blijven 
genieten want het leven is maar 
kort. Zelfs als het leven lastig is, 
zeg ik: ‘blijf positief en geniet van 
kleine dingen Uiteindelijk zal je 
merken: je bent hier thuis.’”

Minet vindt dat 
ervaringsdeskundigen de beste 
mensen zijn om vluchtelingen 
te helpen met hun integratie. 
“Wij weten wat ze doormaken 
én weten wat er nodig is om 
succesvol te integreren.” Hij kwam 
vanuit Eritrea naar Nederland 
en ging meteen hard werken 
om de taal te leren, trainingen 
te volgen en vrijwilligerswerk te 
doen in het Erasmus MC. Nu is 
hij zorg-assistent en studeert hij, 
om ook hier weer verpleegkundig 
consulent en universitair docent 
te worden. “Als vluchteling heb 
je misschien het gevoel dat je 
kwaliteiten verloren zijn gegaan 
toen je je land verliet, maar zie 
het als een kans om opnieuw te 
beginnen. Stel jezelf een doel, ga 
ervoor en aarzel niet. Ook jij kunt 
het! En wij ervaringsdeskundigen 
gaan je helpen.”

Alaa Alafash heeft veel zin om 
als ervaringsdeskundige nieuwe 
Nederlanders te begeleiden. 
“Ik ga ze alles leren wat ik weet, 
maar ik zal ook heel veel van 
hen leren. Elk mens heeft een 
bijzonder verhaal en ik kijk ernaar 
uit om die te horen.” In Syrië 
was hij politicologiestudent. “Na 
een korte opleiding, heb ik ook 
een leuke baan gevonden als 
onderzoeker bij een organisatie 
die zich bezighoudt met de 
mensenrechten in het Midden-
Oosten. Ik wil de nieuwe mensen 
ook mijn lievelingsplek laten 
zien: Kinderdijk. Ik woon in 
Papendrecht en vind het altijd 
bijzonder om die oude molens 
langs dat water te zien.”

Reem wil als 
ervaringsdeskundige en via 
haar master Community 
Development Study Syrische 
vrouwen begeleiden die naar 
Nederland zijn gevlucht. “Ik wil 
ze helpen om te emanciperen 
en samen met hen plannen 
maken voor een mooi en goed 
leven.” Eind 2016 kwam zij 
naar Nederland. “Ik vond het 
meteen een fijn land, maar 
ik was wel geschokt door 
hoe moeilijk het is om als 
vluchteling toegang te krijgen 
tot de arbeidsmarkt. Het leek 
wel of het niet uitmaakte 
hoeveel ervaring ik had. Dat 
maakt het voor nieuwkomers 
soms lastig om in je dromen 
te blijven geloven. Nu zeg ik 
tegen hen: vertrouw op jezelf, 
schaam je niet om fouten te 
maken en je zult zien… straks 
kun je echt meedoen in de 
maatschappij.’”

Rahma heeft als 
ervaringsdeskundige en als 
student Social Work een 
missie en dat is kinderen 
helpen die naar Nederland zijn 
gevlucht. “Ik was zelf 13 jaar 
toen ik hier aankwam. Alles 
was onbekend, ik had geen 
vriendinnen en doordat ik de 
taal niet goed sprak, kon ik 
ook niet goed communiceren 
met leeftijdsgenootjes of 
leraren.” Het was een lege 
en eenzame tijd na de 
vlucht uit Somalië. “Het is 
heel belangrijk dat kinderen 
worden gezien, terwijl ouders 
druk zijn met formulieren 
en verblijfsvergunningen, 
en dat ze in contact komen 
met kinderen met dezelfde 
achtergrond, hobby’s of sport. 
Zo krijgen ze vriendjes, kunnen 
ze hun gevoelens delen en 
wordt hun zelfvertrouwen 
vergroot. Dat is belangrijk als 
we willen dat ze gezond en blij 
opgroeien.”

Razan wil mensen met 
een migratieachtergrond 
wegwijs maken in de 
Nederlandse samenleving 
en hen begeleiden 
naar zelfredzaamheid. 
“Zodat ze ervaren dat ze 
meetellen en volwaardig 
kunnen participeren in de 
maatschappij.” Ze kwam 
naar Nederland om de 
masteropleiding Geo-ICT af 
te ronden aan de Universiteit 
Twente, en met succes. 
Maar door de oorlog kon ze 
niet terugkeren naar Syrië 
en vroeg asiel aan. “Naast 
het inburgeringstraject 
en de taallessen deed ik 
veel vrijwilligerswerk met 
nieuwkomers, en wat 
merkte ik? Het geeft me 
enorm veel voldoening en 
positieve energie! Nu heb 
ik de wereld van computers 
en codes achter mij gelaten 
om nieuwkomers te 
ondersteunen.”

Manar wil als 
ervaringsdeskundige laten zien 
dat nieuwkomers interessant 
zijn voor bedrijven. “Wat me 
al gauw opviel, is dat veel 
bedrijven nog niet klaar zijn 
om nieuwe Nederlanders 
aan te nemen. Diversiteit en 
inclusie staan niet bovenaan 
de prioriteitenlijst. En dat is 
zo jammer!” In Nederland 
ging Manar hiermee aan de 
slag. “Nieuwe Nederlanders 
brengen nieuwe ideeën, 
perspectieven en creativiteit en 
dat verrijkt elk bedrijf. Daarom 
heb ik 180 Degrees opgezet, 
een stichting die nieuwkomers 
koppelt aan bedrijven. Want 
ook voor nieuwkomers is 
het belangrijk om te werken; 
door werken voel je je nuttig, 
krijg je meer zelfvertrouwen 
en word je onderdeel van de 
maatschappij.”

Iman gebruikt haar 
ervaringsdeskundigheid om 
nieuwe Rotterdammers te 
helpen met het leren van 
de taal, als tolk en door hen 
geestelijk bij te staan. ”Als 
mensen bij je komen voor 
hulp, durven ze soms niet de 
waarheid te vertellen, omdat 
ze zich schamen. Ik stel dan de 
juiste vragen, kijk goed naar 
hun lichaamstaal en zoek tot 
alles boven water komt om 
samen te kunnen zoeken naar 
een goede oplossing.” Iman 
kwam in 1998 vanuit Syrië naar 
Nederland. “De eerste jaren 
heb ik veel tegenslagen gekend 
en kwam ik bijna het huis niet 
uit, maar sinds een paar jaar 
sta ik weer vol in het leven. Ik 
ben een onafhankelijke vrouw 
en ervaringsdeskundige in een 
hartstikke mooi land. Tegen 
nieuwkomers zeg ik: ‘als ik het 
kan, kan jij het ook!’“
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Hani gebruikt zijn 
ervaringsdeskundigheid om 
nieuwkomers ervan te overtuigen 
dat ze positief moeten blijven 
en sociaal actief moeten zijn. 
“Eerst leerde ik Nederlands door 
YouTube-filmpjes te kijken en 
daarna ging ik de straat op om 
te oefenen. Ik vroeg ‘Waar is 
de supermarkt?’ en het liefste 
aan oudere mensen omdat die 
heel aardig zijn en tijd hebben 
om een praatje te maken.” Hani 
kwam in 2018 vanuit Jemen naar 
Nederland. “Ook deed ik veel 
vrijwilligerswerk. Dat heeft me 
geholpen om vrienden te maken 
en nog beter Nederlands te leren. 
Nu doe ik een ICT-opleiding zodat 
ik later overal kan werken en veel 
van de wereld kan zien.”

Nour wil als ervaringsdeskundige 
niet alleen nieuwe Rotterdammers 
ondersteunen, maar ook 
evenementen organiseren (en 
presenteren) om haar verhaal te 
delen. “Een positief verhaal over 
een jonge vrouw die is gevlucht uit 
haar land, maar nu thuis is in een 
ander heel mooi land.” Toen Nour 
in 2015 naar Nederland kwam, 
merkte ze al gauw dat het niet 
makkelijk was om weer bij nul te 
beginnen. “Maar het is mij gelukt, 
dus ik ben ervan overtuigd dat het 
andere nieuwe Rotterdammers 
ook gaat lukken. Het belangrijkste 
dat ik hen straks wil meegeven is: 
wees niet bang om je talenten te 
laten zien. Als je jezelf laat zien, 
zijn hier heel veel kansen.”

Mohamed zet zich in als 
ervaringsdeskundige omdat hij 
weet hoe belangrijk het is dat 
vluchtelingen goed advies krijgen. 
“Tegen mij werd bijvoorbeeld 
gezegd: ‘ga maar MBO 2 doen, dat 
is goed voor jou’ maar gelukkig 
was er iemand anders die zei: 
‘nee, dat moet je niet doen, wacht 
tot je ouders hier zijn met jouw 
diploma van de middelbare 
school. Dan kun je een opleiding 
doen op je eigen niveau.’” Op 
zijn zestiende kwam hij vanuit 
Syrië alleen naar Nederland. 
“Omdat goed advies het verschil 
maakt, heb ik met vijf vrienden 
SamenSlagen opgezet, een 
onderneming waarmee we bijles 
in belangrijke vakken verzorgen 
voor jonge vluchtelingen.”

Zo Alfeqar wil al zijn ervaring 
inzetten om anderen te helpen. 
“Rise by lifting others, is mijn 
motto”, zegt hij. Zelf ontvluchtte 
hij Syrië op zoek naar een veilige 
toekomst. “Ik kan nieuwkomers 
goed helpen omdat ik ze begrijp, 
omdat ik weet wat ze doormaken. 
Ik weet hoe het is om in azc’s te 
wonen, om je alleen te voelen in 
een land waar je niemand kent, 
om een nieuwe taal te leren en 
te wachten op een vergunning. Ik 
zeg tegen hen dat ze geduld en 
vertrouwen moeten hebben en 
zo snel mogelijk de taal moeten 
leren. Dan zullen ze zich hier net 
zo thuis zullen voelen als ik.”

Hatice wil mensen die 
laaggeletterd zijn een stem 
geven. “In Rotterdam kunnen 
veel mensen onvoldoende 
lezen en schrijven om goed 
mee te doen in de stad. Ik 
weet hoe dat voelt, want ik 
ben als Turkse Nederlander 
opgegroeid met laaggeletterde 
ouders. Ik weet hoe het is om 
als meisje van zeven jaar tolk 
te moeten zijn voor je ouders 
bij de dokter, of om alleen op 
je kamer woordjes te leren, 
en je hulpeloos te voelen 
omdat je thuis met niemand 
Nederlands kan oefenen. Als 
ervaringsdeskundige wil ik 
statushouders graag verder 
helpen om laaggeletterdheid 
tegen te gaan en hen daarmee 
in hun kracht te zetten.”

Heba wil als 
ervaringsdeskundige haar 
verhaal vertellen om ervoor 
te zorgen dat er meer begrip 
komt voor nieuwkomers. “Ik 
speelde mee in de voorstelling 
‘Het leven van een vluchteling’, 
waarin ik samen met 
andere vluchtelingen onze 
levensverhalen deelde in een 
uitverkochte Rotterdamse 
schouwburg. Na afloop 
ontstond er een positief 
gesprek met het publiek.” 
Heba kwam in 2014 vanuit 
Syrië naar Nederland. “Ik 
geloof met heel mijn hart 
dat wij een super gaaf beeld 
kunnen laten zien van onszelf 
als Nederland onze verhalen 
hoort. Tegen nieuwkomers zeg 
ik: je mag trots zijn op wat je 
meebrengt naar deze nieuw 
maatschappij.”

Alaa Mouti was vanaf het 
begin in Nederland een 
vraagbaak voor andere 
vluchtelingen. “Ik hielp met 
formulieren, ging mee naar 
de dokter of gemeente en 
hielp bij het zoeken naar werk 
of een studie. Dat voelde zo 
fijn, dat ik besloot om Social 
Work te gaan studeren. En 
om ervaringsdeskundige te 
worden natuurlijk.” Zo kwam 
er in het nieuwe land een 
nieuwe Alaa tevoorschijn. “Ik 
weet dat het moeilijk is voor 
vluchtelingen om hier opnieuw 
te beginnen. Maar ik zeg: kijk 
om je heen en besef waar je 
bent. In een veilig land, met 
vrijheid van meningsuiting, 
fijne zorg en goed onderwijs 
voor je kinderen. Wees 
leergierig, ambitieus en zet 
door want dan heb je straks 
net als ik een opleiding, 
stage, twee kindjes en ben je 
gelukkig.” 

Adel wil als 
ervaringsdeskundige en 
met een eigen sociaal 
initiatief ervoor zorgen dat 
nieuwkomers niet langer als 
‘de ander’ worden gezien en 
hen daarnaast empoweren en 
aanmoedigen door te zetten. 
“Als je hier aankomt ben je 
enthousiast en gemotiveerd, 
maar het is moeilijk om dat 
vast te houden als je de taal 
niet spreekt, het systeem niet 
kent en je soms ook nog het 
gevoel hebt dat je niet echt 
welkom bent.” Adel verruilde 
in 2015 Syrië voor Nederland. 
“Met We Organization NL 
organiseer ik verschillende 
projecten en programma’s 
waarmee we verhalen van 
vluchtelingen delen en 
advieswerk bieden aan onder 
meer scholen, bedrijven 
en overheidsinstanties op 
het gebied van integratie, 
emancipatie, diversiteit en 
inclusie.”

Mahfuz wil als 
ervaringsdeskundige 
nieuwkomers helpen die 
te maken hebben met 
psychische problemen. “Pas 
als je mentaal gezond bent, 
kun je echt meedoen in 
een nieuwe maatschappij.” 
Hij vluchtte in 2015 vanuit 
Eritrea naar Nederland en 
kon door zijn kennis van 
Engels al snel contact maken 
met Nederlanders en andere 
Eritreeërs begeleiden. “Dit is 
ook wat ik vluchtelingen wil 
meegeven: neem de tijd om 
te wennen. Je komt uit een tijd 
van vluchten, vol met stress en 
je moet echt eerst bijkomen. Je 
hoeft niet meteen door te gaan 
en je nieuwe zorgen te maken. 
Kijk rond, wen langzaam, leer 
de taal, bedenk wat je wil en 
geef jezelf de tijd om dat te 
bereiken.”

Saeed wil als ervaringsdeskundige 
en via zijn studie Maatschappelijke 
zorg iets terugdoen. “Ik ben hier 
zo goed geholpen, dat ik merkte 
dat ik zelf ook mensen wil helpen”, 
zegt Saeed. “Als ervaringskundige 
kan ik goed ondersteunen omdat 
ik weet hoe lastig en eenzaam het 
leven in een nieuw land kan zijn.” 
Saeed kwam helemaal alleen van 
Syrië naar Nederland en kende 
een lastige start. “Maar ik weet 
ook dat je bij SamenDoorSamen 
op de goede plek bent. Dus tegen 
nieuwe Rotterdammers zeg ik: 
‘wij zijn er voor je en we gaan je 
helpen bij alles wat je wil leren. 
Je woont in de mooiste stad van 
het land met zoveel verschillende 
culturen, bijzondere gebouwen en 
lieve mensen. Dus geef nooit op 
en vertrouw dat het goed komt!’”

Umie wil haar eigen ervaringen en alles wat 
zij leert tijdens haar studie Social Work gaan 
inzetten om andere te helpen. “Toen wij net 
in Nederland waren was er niemand die ons 
ondersteunde. Daardoor wisten we niet dat we  
als gezin recht hadden op een hoger inkomen 
of dat er organisaties waren die hielpen met 
post, schoolwerk of het leren van de taal.” 
Umie kwam in 2003 met haar moeder, zus 
en broertje vanuit Somalië naar Nederland. 
“Daarom vind ik het heel belangrijk dat nieuwe 
Nederlanders snel zelfredzaam en wegwijs 
worden. Want als je weet waar je recht op hebt 
en bij welke organisaties je kunt aankloppen, 
gaat er een wereld voor je open.”

Kiros wil als ervaringsdeskundige alle kennis 
en informatie die hij heeft gekregen, delen 
met anderen. “Ik heb trainingen en taallessen 
gevolgd, deed een studie en heb nu een leuke 
baan als apotheekassistent.” Hij kwam in 2014 
vanuit Eritrea naar Nederland en kende van 
Nederland alleen Robin van Persie. “Al gauw 
leerde ik de taal en over de cultuur, dat ze hier 
erg van fietsen houden, graag anderen helpen 
en dat bijna iedereen in Rotterdam van voetbal 
houdt. Mijn belangrijkste tip voor nieuwe 
Rotterdammers is: durf om hulp te vragen. 
Ik weet dat het systeem hier anders is dan in 
het land waar je vandaan komt, maar we zijn 
allemaal mensen en mensen zijn er om elkaar 
te helpen.”
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Wat vindt u van Stichting Mano?
Vanessa: Ik vind dat jullie enorm goed 
werk doen, ongelofelijk is het, een spin 
met heel veel poten die heel veel doet. 
Echt geweldig. Het is heel belangrijk om de 
taal te leren als je uit een ander land komt 
zodat je contact kunt maken, en het is heel 
belangrijk dat je daar goede begeleiding bij 
krijgt.
Fiona: Ik vind het een geweldig initiatief 
met mooie lokale projecten en een 
duidelijke focus op elkaar ontmoeten. 
Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe 
Rotterdammers om de stad echt te 
leren kennen. Nieuwkomers raken zo 
gemotiveerd omdat zij het gevoel hebben 
dat ze echt iets kunnen doen, iets kunnen 
maken en ergens bij horen. De inzet van 
ervaringsdeskundigen vind ik heel sterk, 
dat iedereen na een tijd weer anderen kan 
helpen en opgedane kennis en ervaring 
doorgeeft.

Waarom vindt u het interessant om hier 
te komen kijken?
Vanessa: Omdat het in het echt toch 
anders is dan wanneer je er alleen over 
leest. Nu zie je hoe iedereen met passie 
bezig is, zoals Fatima die vertelde over haar 
patisserie, je ziet en voelt wat ze wil. 
Fiona: Ik vind het leuk om jullie echt 
te ontmoeten. Ik hoorde een paar 
verhalen van mijn broer Fulco, die hier 
namens FondsDBL is geweest, en werd 
nieuwsgierig. Het is interessant om jullie 
verhalen te horen en te zien dat jullie een 
krant maken. 
Joris: Ik ben altijd heel nieuwsgierig en je 
moet altijd zelf gaan kijken. Het is belangrijk 
om over dingen te lezen, maar je moet de 
mensen zien, je moet ze ruiken.

Heeft u tips voor nieuwe 
Rotterdammers?
Vanessa: Het is belangrijk om iedere 
keer zelf een stap zetten, want het gaat 

niet vanzelf. Vaak makkelijker gezegd dan 
gedaan, helemaal na een vlucht en in een 
nieuw land. Maar als je er zelf hard aan 
werkt, kun je er echt iets van maken.
Fiona: Nederlanders zijn niet de 
makkelijkste mensen om snel goed mee 
bevriend te raken. Ik was betrokken bij een 
project voor nieuwe Amsterdammers op 
zoek naar een stage, met ook deelnemers 
uit Syrië, en velen zeiden: ik heb al mijn 
buren uitgenodigd en ze kwamen wel, maar 
ze nodigden mij niet uit. Dat maakt het 
lastig om de cultuur te leren kennen. Geef 
de moed niet op. Het interviewen op straat 
is een hele goede manier om toch met 
mensen in contact te komen. 

Het wekte onze interesse dat 
Joris Luyendijk heel lang in het 
Midden-Oosten heeft gewoond om 
er Antropologie te studeren en er 
te werken als journalist voor NOS 
en verschillende dagbladen. Daar 
wilden we graag meer van weten!

Waar heeft u precies gewoond?
Ik heb heel lang in Libanon gewoond en in 
Egypte en Palestina. Als ik vanuit Libanon 
naar Palestina moest, ging ik met de auto 
door Syrië, dus ik kwam daar veel, vanaf 
1993, tien jaar lang. Zo’n mooi land, ik vind 
het zo erg. 

Wat is uw indruk van het Midden-
Oosten?
Hele nare politiek en hele aardige mensen, 
en Europa is het andersom. Nederlanders 
kunnen ook aardig zijn, maar vergeleken 
met Syriërs zijn ze heel koud. In Syrië, de 
eerste keer daar, kon ik meteen bij iemand 
logeren in Homs, en in Egypte ook, meteen 
die gastvrijheid, de grapjes en gesprekken. 
Heel warm, de mensen letten op elkaar. 
In Nederland en Europa is het meer ieder 
voor zich. 

Hoe komt, denkt u? 
Misschien door het weer, de mensen zijn 
veel buiten? En mensen hebben elkaar 
meer nodig; hier zijn de mensen rijker, 
meer zelfstandig, individualistischer. Als je 
in Egypte iemand vraagt: wie ben je? dan 
zegt hij: ik ben de zoon van die, en ik heb 
dat geloof en ik komt uit die buurt. En in 
Nederland: ik heb dit gestudeerd en ik werk 
daar. 

Wat vindt u van Syrië?
Ik ben er veel geweest en heb ook veel 
geschreven over Syrië, over de dood van 
Hafiz Al-Assad (vader van huidige leider 
Bashar Al-Assad). Toen dacht iedereen dat 
de opvolger modern was, hij had in Londen 
gewoond, ging vast democratie brengen, 
maar nee. Ik vond het er heerlijk, Damascus 
op de markt, het badhuis en ook Aleppo: 
heel mooi.

Hoe ziet u de situatie in Syrië?
Ik was er voor het laatst als journalist in 

2004. Vanaf het moment dat ik in Syrië was 
zij iedereen: het gaat een keer mis. We zijn 
Libanon, maar in het groot. En toen was de 
Irak oorlog en zag je al, het gaat wankelen. 
En het is zo verschrikkelijk dat zoveel 
buitenlandse machten belang hebben 
bij wat er gebeurt in Syrië. Nederland ligt 
heerlijk rustig omringd door rustige landen 
zoals Duitsland en Frankrijk. Maar als je 
Syrië bent of Egypte of Palestina, dan wil 
Iran wat, en Turkije wil wat en de VS én 
Rusland én China. 

Heeft u tips voor nieuwe 
Rotterdammers?
Gebruik liedjes om de taal te leren, door 
te luisteren en de teksten uit je hoofd te 
leren. De muziek heel veel draaien en op 
internet de tekst opzoeken en dan komen 
die zinnen vanzelf in je hoofd. Helaas is 
de Nederlandse muziek niet zo mooi als 
de Arabische. Wij hebben geen Fayrouz of 
Assala.

Interessant bezoek bij Stichting Mano

Vanessa en Fiona van Lede en Joris 
Luyendijk willen ons echt leren kennen!
Stichting Mano kreeg interessant bezoek van Vanessa en dochter Fiona van Lede en schrijver/journalist Joris Luyendijk. Hun interesse was gewekt vanuit FondsDBL en zij wilden 
graag kennismaken met deelnemers en medewerkers. De Nieuwe Rotterdammert is ook heel nieuwsgierig naar deze bezoekers! Waarom kozen zij voor dit bezoek en wat vindt 
Joris Luyendijk, die er studeerde en werkte, van het Midden-Oosten en Syrië?

Met de redactie

Pessimisme is 
voor losers
Wijlen Kees van Lede, echtgenoot en 
vader van respectievelijk Vanessa en 
Fiona van Lede, schreef samen met 
Joris Luyendijk het boek ‘Pessimisme 
is voor losers’. De opbrengst van het 
boek werd, via FondsDBL dat het 
bedrag verdubbelde, gedoneerd aan 
de taalprojecten van Stichting Mano. 
De familie Van Lede is nauw verbonden 
met FondsDBL.

Ik ben Vanessa van Lede en ik ben 75 
jaar. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan, 
vaak met kinderen, zoals voorlezen op 
scholen of in een Ronald McDonaldhuis, 
en vroeger verzorgde ik ook alle 
kinderpartijtjes voor vriendinnen. 
Verder geef ik af en toe Franse bijles 
aan de kleinkinderen want ik heb 
Frans gestudeerd en vind het heerlijk 
om Frans te praten. Ik lees veel, heb 
een boekenclub en ga vaak sporten 
en fietsen. En verhuizen, dat wordt de 
grootste bezigheid dit jaar.

Ik ben Fiona en ik woon in Bussum. Ik 
heb rechten gestudeerd, ben jurist en 
werk bij Randstad, een uitzendbureau. 
In mijn vrije tijd hou ik van koken, lekker 
eten, hardlopen, buiten zijn en lezen. Ik 
ben acht maanden in Bosnië geweest, 
net na de oorlog daar, en werkte er 
met vluchtelingen die terugkeerden 
naar huis. Daar heb ik gezien, en van de 
mensen gehoord, hoe moeilijk de keuze 
is tussen teruggaan en alles weer op te 
bouwen of een nieuw leven te beginnen, 
bijvoorbeeld in Nederland of Duitsland. 

Ik ben Joris Luyendijk, woon in 
Amsterdam en ik ben schrijver en 
journalist. Volgende week komt mijn 
nieuwe boek uit en daarin probeer ik te 
begrijpen hoe het is als je alleen maar 
geluk hebt, zoals ik. Ik ben westerling, 
Nederlander, een man, wit, mijn ouders 
studeerden en kenden de Nederlandse 
cultuur. Daarom kun je mij niet 
discrimineren en weet ik niet hoe dat 
voelt. En de mensen die in Nederland de 
baas zijn, zijn allemaal mannen zoals ik.


