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JAARVERSLAG MEREDIA 2022 
 

De Stichting Meredia spant zich in om mensen, man of vrouw, jong of oud en ongeacht hun culturele of religieuze 

achtergrond, met elkaar in contact te brengen. Het is onze ervaring dat als mensen samen laagdrempelige activiteiten 

uitvoeren ze vrij snel en ongedwongen met elkaar omgaan en in gesprek komen. Daarbij zijn de eigen verhalen hun bron 

van inspiratie om tot meer respect en tot een dialoog te komen. Dit geldt voor al onze activiteiten. “Bekend maakt 
bemind” is niet voor niets ons motto! 

 

MEREDIA IS OP SPECIALE WIJZE GEEERD VOOR HAAR WERK 

Op 14 december is feestelijk de uitslag van de Anne Marie van der Linden prijs bekend gemaakt in het Stedelijk museum.  

 Meredia was hiervoor genomineerd en ontvangt de  tweede prijs waaraan een geldsom van 5.000 Euro is verbonden. 

 
 

Projecten in 2022  

Door de Stichting Meredia wordt, naast de authentieke Meredia-activiteiten, ook steun verleend aan activiteiten van 

derden, waaronder de Manifestgroep. Eén van de langlopende Meredia activiteiten is “Ik woon in de buurt”, dat samen 

met het Trefpunt Schiedam en Vluchtelingenwerk wordt georganiseerd. Ook dialoog-activiteiten als het naaiatelier, 
kussens voor nieuwe Schiedammers als ‘steuntje in de rug’ en Interkerkelijke bijeenkomsten worden door Meredia 

geïnitieerd en met derden uitgevoerd. 

 

Ik woon in de buurt is een project dat inspeelt op de behoefte die veel statushouders voelen aan praktische informatie 

over Schiedam. Het doel van dit project is om gezinnen, die de weg lijken kwijt te raken te ondersteunen. Eén van die 
activiteiten is om hen op weg te helpen naar integratie door samen met ca. 10 vrijwilligers op weg te gaan en leuke 

dingen te doen. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan de Nederlandse taal en aan het thuisraken in Nederland. We 

werken zo aan meer verbinding van oud-Schiedammers met nieuwe Schiedammers; de statushouders.   

Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig, dus wil je deelnemen of wil je meehelpen bij het organiseren van ‘Ik woon in de 

Buurt’? Meld je dan aan bij stichting Meredia, rita@meredia.nl   
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Dialoog-activiteiten  

Het hele jaar door werden er dialoogactiviteiten georganiseerd waaraan zoveel mogelijk  Schiedammers deelnemen. 

Hierdoor wordt het netwerk van de nieuwe Schiedammers versterkt en kan dit groeien. Hierbij blijft de  slogan van 

Meredia “Bekend maakt Bemind” altijd het uitgangspunt. Op de website van Meredia staat de activiteitenagenda, zoals 

de interreligieuze bijeenkomsten, de naaiworkshop, de kussengroep en jeugd-activiteiten. 

 

• Interreligieuze bijeenkomsten 

De interreligieuze bijeenkomst werd op 26 juni gehouden in de oud katholieke kerk met als thema “Nieuw 

begin”. Deze werd bezocht door 30 mensen. Op 21 september waren we te gast in het Islamitisch Centrum 

Schiedam met als thema ‘Vrede’. Hierbij waren 80 mensen aanwezig.  

De Stichting Haella  overweegt het door hun gefinancierde project op te nemen als voorbeeldproject in hun 

jaarverslag.   

           
Islamitisch centrum Schiedam    Oud Katholieke kerk Schiedam 

. 

 

• Naaiatelier in het ONS-gebouw.  

Iedere dinsdag wordt hier van 11.30 uur  tot 13.30 uur een naaiworkshop gehouden. Er doen hier gemiddeld 

8 dames aan mee. Voorafgaand aan de workshop wordt er van 11.30-12.00 uur op een speelse manier 

Nederlandse taalles gegeven aan de deelnemers aan het naaiatelier en Oekraïners, ook als die geen deel 

willen nemen aan het naaiatelier. De lessen worden gegeven door Renée van Gestel. 
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Genaaide kledingstukken. 

 

 

 
We doen het spelletje “Wie ben ik “en oefenen een half uurtje de Nederlandse taal.  

 

• Kussenproject ‘Hoe zit het bij ons thuis?  

Met elkaar kussens maken en praten over de eigen achtergrond, nodigt uit tot een dialooggesprek waardoor 

men zich gehoord en gezien voelt. We hebben dit gedurende 6 jaar gedaan en inmiddels zijn er 150 kussens 

uitgedeeld. Er zijn nog 11 kussens die zullen worden uitgedeeld. Hierna wordt dit project stopgezet.   

• Oekraïnehuis in de Weerklank  

Sinds april 2022 is het Schiedamse Oekraïnehuis in de Weerklank in Groenoord geopend. Daar verzorgt  

Meredia elke woensdagmiddag van 16 tot 20 uur een soort woonkamer voor vluchtelingen uit Oekraïne die 

elkaar hier kunnen ontmoeten, elkaar helpen en waar gezamenlijk gegeten wordt. De opbrengst van de 

collecte van het Nederlands Jenever-festival van € 650,  maakte het mogelijk dat Meredia deze ruimte in de 

Weerklank kon gebruiken.  
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Er is het hele jaar door veel contact geweest met Vluchtelingenwerk Schiedam, de gemeente en met de 

Stichting Inclusia om zo mensen te helpen met vragen over o.a. regelingen, wat waar te vinden is en over 

onderwijs en werk en gezondheidszorg. Onderling wordt er veel Oekraïens gesproken, maar via een tolk 

wordt er met de deelnemers gesproken, worden er samen spelletjes gespeeld en wordt er geschilderd. De 

inmiddels legendarische maaltijden worden gemaakt door een kookgroep die bestaat uit mensen van de 

Nederlands Gereformeerde Kerk in Schiedam en een aantal Oekraïense dames.  

Mee doen? Kom op woensdagmiddag langs bij het Oekraïnehuis aan het Cornelia van Zantenplein 51. 

 

 

 

           
 

De Manifestgroep en Meredia  

• Wij maken plek  

Samen met de Manifestgroep heeft Meredia op 15 november het Manifest “Wij maken plek “ aan de 

gemeenteraad aangeboden. 26 organisaties hebben dit Manifest ondertekend.    

• Solidariteit  

Op Zaterdagavond 12 maart werd in het centrum van Schiedam een manifestatie gehouden om solidariteit 

te tonen met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Deze werd mede georganiseerd door Meredia in 

samenwerking met de gemeente Schiedam. De stille tocht liep van de Grote Markt naar het Stadserf. Hier 

werden zonnebloemen uitgedeeld. Burgermeester Cor Lamers meldde dat ook Schiedam vluchtelingen uit 

Oekraïne gaat opnemen. Schiedammers die geen vluchtelingengezin in huis kunnen nemen maar wel wat 

willen doen, kunnen zich bij Meredia melden. 

 

• Schiedam verwelkomt Vluchtelingen 
Door Meredia en de Manifestgroep “Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen” worden 3 keer per jaar 

activiteiten georganiseerd. 

21 maart Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 

• Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, werd in samenwerking met Wenneker 

Cinema de documentaire ‘Flee’ vertoond. 

• 20 juni Wereldvluchtelingendag 

Samen met de organisatie “De stad uit” is op 20 juni, de Dag van de Vluchteling, een dagje uit georganiseerd 

naar het speelpark aan de Harreweg.  

10 december Dag van de Rechten van de Mens  

Op 10 september werd de Dag van de rechten van de mens gevierd met een mooi programma in Hotspot-

Hutspot. Wethouder Doguklan Ergin vertelde over het vluchtelingenbeleid van de Gemeente Schiedam. 
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Renee Veltenaar, directeur van de Wereldschool in Schiedam sprak over de doelstelling van de 

Wereldschool, waar vluchtelingenkinderen hun eerste lessen in de Nederlandse taal krijgen.  

Anne Rats speelde op indringende wijze het toneelstuk “Oorlog”. 

 

    
 

 

 

 

Donaties  

Ook dit jaar werd het werk van Meredia mogelijk gemaakt door giften van het Haella Fonds, het De Groot fonds, de 

Gemeente Schiedam, de Ned. Hervormde kerk, het Jenevermuseum, de stichting Voormalig hervormd rusthuis , de 

stichting ‘Zijn’ en vele donateurs. Het werk van Meredia is niet alleen mogelijk door de giften van fondsen en organisaties 

maar vooral ook door de inzet van de vele vrijwilligers. 

 

Ten slotte  

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar en afgelopen jaren merk ik steeds weer dat er veel mensen zijn met goede 

bedoelingen die graag iets willen doen voor anderen. Bijvoorbeeld iemand die aanbiedt een paar keer de boodschappen 

te betalen voor een ander, mensen die kleding weggeven en donaties doen voor het kopen van babymelk. Zo kan ik een 
heel poosje doorgaan.  

Het zijn de werkzaamheden en ideeën van vrijwilligers, die heel veel betekenen voor hun medemensen.  Zij zijn de 

smeerolie in onze maatschappij.  

Ook 2023 wordt een bijzonder jaar. We gaan door met datgene waar we goed in zijn: activiteiten organiseren voor 

mensen met verschillende achtergronden en het faciliteren van activiteiten samen met andere organisaties, zodat zoveel 
mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het vele dat georganiseerd wordt in Schiedam. 

           

Februari 2023   Rita van der Eijk en Ineke van den Boom 


