
Meredia staat voor MEer 
REspect en DIAloog. Stichting 
Meredia spant zich sinds 2009 
in om mensen met verschillende 
achtergronden met elkaar in 
contact te brengen. Meredia 
wil het wederzijdse respect 
en vertrouwen tussen mensen 
van verschillende culturen 
bevorderen door het stimuleren 
van de dialoog. 

Rita: “Mijn doel was om mensen 
vanuit diverse culturen en 
religies met elkaar in contact 
te brengen. Het omzien naar 
elkaar is voor mij erg belangrijk, 
elkaar de ruimte te geven te zijn 
wie je bent. Mensen het gevoel 
te geven dat ze er mogen 
zijn en ieder mens uniek is. 
(…) Ruimte geven aan andere 
mensen is in eerste instantie 
ook ruimte geven aan jezelf, 
heb ik simpelweg mogen leren. 
(…) Door met elkaar in gesprek 
te gaan, naar elkaar te luisteren 
en met elkaar actief bezig te 
zijn, leren we elkaar kennen en 
vallen vooroordelen weg. Motto 
van mij en Stichting Meredia 
is daarom: “Bekend maakt 
bemind”.

De activiteiten van Meredia 
hebben zich de afgelopen 10 
jaar voornamelijk gericht op 
het omgaan met mensen vanuit 
de diverse culturen en religies. 

Rita: “We hebben heel veel 
activiteiten mogen organiseren. 
We hebben met heel veel 
mensen contact mogen maken. 
En mogen leren van andere 
mensen, maar ook mogen delen 
in hun leven wat een enorme 
verrijking is.” 

Mede dankzij deze activiteiten 
heeft Rita van der Eijk een 
koninklijke onderscheiding 
gekregen.  
Op 26 april 2014 werd Rita 
van der Eijk, uit naam van de 
koning, benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Een 
reden om door te gaan. 

Vrijwilliger Ineke van den Boom 
over ‘Meredia’
“Sinds 1 juni 2012 ben ik 
vrijwilliger bij de stichting 
Meredia. Na mijn werk in de 
bibliotheek in Schiedam, wilde 
ik heel graag vrijwilligerswerk 
dat mij aansprak gaan 
doen. Ik had tijdens mijn 
bibliotheekwerk al kennis 
gemaakt met Rita van der Eijk 
en met Meredia, een stichting 
die mij heel erg aansprak. De 
doelstelling om mensen met 
verschillende culturele en 
religieuze achtergronden met 
elkaar in contact te brengen, 
sprak mij aan. En vooral het 
motto ‘Bekend maakt bemind’ 
was mij uit het hart gegrepen. 

Maar boven dat alles had ik een 
‘klik’ met Rita. Haar warmte, 
eerlijke bevlogenheid en 
enthousiasme gaven mij een 
positief gevoel.  We zijn immers 
allemaal mensen met dezelfde 
emoties en (on)hebbelijkheden, 
ongeacht onze achtergrond. In 
de afgelopen jaren is dit gevoel 
alleen maar gegroeid. Alle grote 
activiteiten en evenementen, 
zoals het KerstWandelTheater, 
de realisering van het 
‘Stappenkleed’ en het 
‘Wandkleed voor vrede’, 
zorgden voor heel veel nieuwe 
contacten en plezier. De 
contacten met mensen met 
een verschillende achtergrond 
hebben me veel over anderen, 
maar vooral ook over mijzelf 
geleerd. Het is heel menselijk 
om bij een eerste contact af 
te gaan op het uiterlijk van 
mensen, maar dan blijkt al snel, 
wanneer je echt in gesprek 
gaat, dat je je misschien eerder 
gevormde ‘aanname’ moet 
loslaten. Dat is zo verrijkend. 
Ook de kleine activiteiten, zoals 
het kussenproject, waaraan 
vele Schiedammers werken 
om een kussen te ontwerpen 
en te maken, waarna het als 
welkomstgeschenk uitgedeeld 
wordt aan alle nieuwkomers in 
Schiedam, is al vele jaren een 
topper. Daarnaast is er de twee 
maal per maand bijeenkomende 

schildergroep die bijeenkomt 
in inloophuis De Wissel en is er 
een mandalagroep die 1 maal 
per maand mandala’s ontwerpt 
en inkleurt. Dit alles voldoet aan 
de dialooggedachte. 

Naast creativiteit wordt er 
rond een thema van gedachten 
gewisseld en leren de 
deelnemers elkaar steeds beter 
kennen. Aan beide groepen doe 
ik enthousiast mee. 
Het laatste project dat Meredia 
ontwikkelde, is ‘Ik woon in 
de buurt’. Dit project bestaat 
uit een groep vrijwilligers die 
regelmatig bij nieuwkomers/
statushouders aan huis komt 
om hen te helpen met de taal 
en de kennismaking met onze 
Nederlandse gewoonten. Ik ga 
nu al anderhalf 
jaar wekelijks 
met een Syrisch 
gezin om en 
iedere ontmoeting 
is een feestje. 
We lachen om 
onze vaak ‘rare’ 
uitdrukkingen 
en gezegden en 
wisselen nieuwe 
recepten uit. 
Want ook eten 
verbindt immers. 
Kortom: Meredia 
heeft mijn leven 
nog leuker, 

gezelliger en interessanter 
gemaakt. Ik hoop hier dan ook 
nog lang mee door te kunnen 
gaan.”

STICHTING MEREDIA & DIALOOG
REGELS VAN DE 
DIALOOG 
1. kennismakingsrondje
2. wat is jouw mening, wat zijn 

jouw gedachten over dit 
onderwerp

3. wat is jouw droom voor 
dit onderwerp of Is er een 
gezamenlijk ideaalbeeld voor 
dit onderwerp

4. hoe kan jij, hoe kunnen wij 
een stap dichter bij het 
droombeeld komen

Iedereen krijgt een beurt en 
men krijgt de ruimte om te 
praten, ze worden niet inde 
reden gevallen.

Beste belangstellende, 

Wanneer u het Stadskantoor 
van de gemeente Schiedam 
binnenwandelt dan kunt u 
er eigenlijk niet omheen. De 
kunstwerken in de kloosterhal, 
gemaakt door de mensen van 
Stichting Meredia, onder de 
bezielende leiding van Rita van 
der Eijk. Zij staan symbool voor 
het werk van Meredia. 

De Stichting Meredia 
initieert sociale activiteiten 
ter bevordering van de 
interculturele dialoog tussen 
de inwoners van Schiedam.  
Het is van belang om begrip 

te hebben voor elkaars cultuur 
en gewoonten. Dat geldt voor 
heel het land, maar ook voor 
Schiedam. Een stad waar van 
oudsher al veel migranten 
wonen. 

Mevrouw Van der Eijk zet 
zich met heel haar hart en ziel 
in voor meer dialoog, meer 
begrip, meer herkenning en 
erkenning tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. De inzet 
van de Stichting is niet van nu. 
Meredia viert dit jaar al haar 
10-jarig jubileum! Een goede 
reden voor een feest. En gelijk 
ook een oproep om door te 
blijven gaan. Gezien het huidige 

tijdsbeeld waar wij in leven is 
daar helaas des te meer reden 
toe.  

Een aantal jaren geleden kreeg 
ik op 10 december, de Dag van 
de rechten van de mens, een 
bijzonder kussen overhandigd. 
Een kussen wat door Stichting 
Meredia is vervaardigd en 
bedoeld is als steuntje in 
de rug. Ik mocht het kussen 
doorgeven aan de eerste 
statushouder in Schiedam. 
Maar er waren inmiddels 
meer kussens gemaakt en 
iedereen was al voorzien. Ik 
heb het kussen wel als symbool 
bewaard en dit jubileum is een 

goede gelegenheid om het 
kussen nu aan iemand anders 
over te dragen. Wie dat is maak 
ik op de jubileumavond bekend. 

Langs deze weg spreek ik 
nogmaals mijn waardering 
uit voor Rita en het werk 
van Meredia. Ik hoop ook de 
komende 10 jaar nog veel van 
de Stichting te horen.  

Cor Lamers, 

Burgemeester van Schiedam

WOORD VAN DE BURGEMEESTER

BETEKENIS ‘DIALOOG’ IN DE VAN DALE:  
1. tweespraak, m.n. samenspraak van 2 personen in een toneelstuk, tgov. monoloog;
2. (in een roman) wijze waarop de personages sprekend opgevoerd worden; 
3. (muz.) samenspel van twee solo-instrumenten;  
4. letterkundig werk in de vorm van een tweespraak; 
5. (fig.) gesprek, overleg tussen (twee) partijen, groeperingen e.d., syn. beraadslaging, 

bespreking, discussie, gedachtewisseling, de dialoog aangaan (met - ); 
 in dialoog gaan met iem.;
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Het ‘wandkleed voor vrede’ 
bestaat uit 7 panelen, ieder in 
een kleur van de regenboog, 
en is gemaakt van plastic 
doppen en wegwerpmaterialen. 
Vrijwilligers die eraan 
hebben gewerkt, waren 
leden van de Protestantse 
Gemeente Schiedam, de 
Protestantse Gemeente Kethel, 
Vluchtelingenwerk Schiedam, 
leerlingen van het Lyceum 
Schravenlant, leerlingen en 
ouders van basisschool de 
Taaltuin, deelnemers van de 
schilderworkshop Meredia, 
cliënten van MacBrandersstad 
en nog vele andere 
Schiedammers. 
Het wandkleed voor vrede 
was vanaf 5 januari 2019 tot 
half augustus 2019 te zien 
in de Kloosterhal van het 
Stadskantoor. Vanaf heden 
hangt er een compositie van 
werken van Meredia. 
Vrijwilliger Martin Swart over 
het ‘Wandkleed voor Vrede’
”Enthousiast geraakt door 
het aanstekelijke verhaal van 
Rita van der Eijk hebben mijn 
partner Wendy Donkers en ik 
ons aangesloten bij het initiatief 
van Stichting Meredia om 
zoveel mogelijk inwoners van 

Schiedam deel te laten nemen 
aan het project: Wandkleed voor 
Vrede. In de praktijk kwam dat 
in het begin erop neer, zoveel 
mogelijk plastic doppen in te 
zamelen, die zouden dienen als 
decoratie van de wandpanelen. 
We hadden geen idee hoe er 
op onze oproep om de doppen 
thuis te bewaren en (in ons 
geval) in de Grote of Sint Jans 
Kerk in te leveren gereageerd 
zou worden. Voor de zekerheid 
hebben we toch maar een fikse 
kartonnen doos met vrolijk 
papier beplakt en voorzien van 
een bord met de tekst: ‘Hier uw 
Plastic Doppen’ 
De eerste weken liep het niet 
echt storm, maar nadat een 
tweede keer in het kerkblad 
onze oproep had gestaan 
begon de doppenstroom op 
gang te komen. Het duurde 
niet lang of we moesten de 
doos iedere week legen, omdat 
anders de rest op de vloer werd 
achtergelaten. Zelfs tot ver na 
de voltooiing van het wandkleed 
lagen er op de inzamelplek 
zakjes met bont gekleurde 
doppen! De volgende stap in het 
proces was het thuis sorteren 
van de doppen, allereerst in 
de categorie ‘schoon’ en ‘niet 

schoon’, vervolgens op kleur 
en grootte. Alle doppen, die 
niet schoongemaakt konden 
worden of een afwijkend 
formaat of materiaal hadden, 
verdwenen alsnog in de plastic 
afvalcontainer. De schone 
doppen leverden wij op kleur 
in bij Elsje Miedema van de 
Taaltuin.  

Het leukste onderdeel van het 
wandkleedproject vonden wij 
toch wel, dat we als een soort 
ambassadeur bij verschillende 
kerkgemeenschappen in 
Schiedam op bezoek gingen 
om de mensen uit te nodigen 
een handje mee te helpen aan 
het opplakken van de doppen 
op de houten panelen. Dan 
zie je zelf het resultaat onder 
alle handen als het ware 
opbloeien en groeien. En de 
deelnemers raakten gaandeweg 
nog meer enthousiast! En wat 
een schitterend moment om 
alle panelen in harmonie aan 
de wand in het Stadskantoor 
van de gemeente Schiedam 
bevestigd te zien. Het staat 
symbool voor maanden van 
harmonieus samenwerken 
door inwoners van onze stad 
Schiedam!”

De regenboog is verbonden 
met de doelstelling van Meredia 
als het symbool voor vrede en 
voor het gegeven dat iedereen 
gelijk is en bijdraagt.  

Een Oosterse wijze meester 
ging eens met zeven leerlingen 
een ochtendwandeling maken, 
terwijl de dauw nog over het 
land lag. Na enige tijd brak de 
zon door en de dauwdruppels 
schitterden dat het een 
lieve lust was. Bij een grote 
dauwdruppel hield de oude 
meester halt. Hij schaarde zijn 
leerlingen zodanig rondom de 
druppel dat de zon erop bleef 
schijnen en vroeg hen welke 
kleur de druppel had. 

“Rood,” zei de eerste. 
“Oranje,” zei de tweede.
“Geel,” zei de derde.
“Groen,” zei de vierde. 
“Blauw,” zei de vijfde.
“Paars,” zei de zesde.
“Violet,” zei de zevende.
Ze stonden verbaasd over de 

verschillen en omdat ze allemaal 
zeker waren van de kleur die de 
druppel had, ontstond er bijna 
ruzie. 

Toen liet de oude meester hen 
enige keren van plaats wisselen. 
En heel langzaam drong het 
tot hen door dat, ondanks de 
verschillen in hun waarneming, 
ze toch allemaal de waarheid 
hadden gesproken. Na enige 
tijd liet de oude meester hen 
weer hun oude plek innemen. 
Maar omdat intussen de zon 
gedraaid was, kaatsten er weer 
heel andere kleuren terug 
vanaf de grote dauwdruppel. 
En de meester sprak:“Hoe u 
de waarheid ziet, hangt af van 
de plaats en de tijd die u in het 
leven inneemt, zoals u daarnet 
een deel van het licht hebt 
gezien en dat voor de waarheid 
aanzag. 

Laat uw medemensen in 
volle vrijheid hun eigen weg 
bewandelen, hun eigen plaats 

innemen en hun eigen deel van 
het licht waarnemen. 

U heeft allemaal waarheden 
nodig, want alle tezamen 
vormen zij het werkelijke 
spectrum als geheel; de volle 
waarheid. Tot u zelf een van 
de groten bent geworden en 
de zeven kleuren als één kunt 
waarnemen, zal ieder afhankelijk 
van zijn situatie een ander 
standpunt innemen en de 
waarheid op een andere manier 
zien. 

Wees daarom niet alleen 
tolerant, want dat is slechts het 
dulden van andermans mening, 
maar wees zelfs blij dat er 
andere meningen zijn. zolang u 
zelf nog niet het volle licht kunt 
zien, heeft u uw medemens als 
medeleerling nodig om de volle 
waarheid te leren kennen.” 

KLEUREN VAN DE REGENBOOG

WANDKLEED VOOR VREDE
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Een huis aankleden met 
kussens, waarbij elke 
kussenhoes is gemaakt en 
ontworpen door mensen 
vanuit verschillende culturen. 
Bij het maken van de kussens 
laten mensen iets zien van hun 
creativiteit en cultuur. 
Het kussen wordt uitgereikt aan 

iemand die letterlijk en figuurlijk 
een steuntje in de rug kan 
gebruiken. 

Aan elk kussen komt een lintje 
met de tekst “Hoe zit het bij 
ons thuis?” om aan te geven dat 
wij belangstelling hebben voor 
het verhaal van de mens van 

zowel de kussenmaker als de 
ontvanger. 

De 3e woensdagmiddag van 
de maand zijn wij van 14:00 tot 
16:00 in de Weerklank op het 
Cornelia van Zantenplein 51. 
We waren een keer op bezoek 
bij een slechtzienden instituut in 

Rotterdam in het kader van ons 
kussenproject als ‘een steuntje 
in de rug’. 

We troffen een groepje mensen 
die wel konden handwerken, 
met name mooi haken. De 
gehaakte kunstwerken hebben 
we op de kussens genaaid, 

waardoor er schitterende 
kussens ontstonden. Zij 
overtroffen hun eigen 
verwachting van wat het kon 
worden. Wij hebben ervaren dat 
zij ervan groeiden en wij hadden 
een erg waardevol kussen. 

Daar doe je het toch voor?

KUSSENPROJECT ‘HOE ZIT HET BIJ ONS THUIS?’

Dit project heeft als doel nieuwe 
Schiedammers te helpen met de 
inburgering en bij het inrichten 
van hun leven in Schiedam. 

Vrijwilligers Gabriela en Fatima 
“Als wij, mijn moeder en ik, 
aan mensen in onze omgeving 
vertellen dat wij ons hebben 
aangemeld voor ‘Ik woon in 
de buurt’, krijgen wij vooral 
negatieve reacties, zoals dat 
asielzoekers de reden zijn 
voor de lange wachtlijsten 
voor huurwoningen, 
gelukzoekers zijn, alleen maar 
willen profiteren en zich niet 
aanpassen. 

We staan wel uren in de rij 
voor het Anne Frank-huis en 
zeggen dan dat dit nooit meer 
mag en zal gebeuren. Maar 
Europa en de Nederlander 
sluit al jaren zijn ogen voor 
de vluchtelingencrisis, de 
problemen en gaat mee in het 
oordeel van de massa, de media 
en de politiek. Dit is voor ons 
een reden om mee te doen aan 
het project, omdat wij zelf ook 

oordelen hebben en met eigen 
ogen willen zien en vanuit ons 
hart willen ervaren hoe het nu 
echt gaat.  

Mijn ouders zijn zelf ook 46 jaar 
geleden “nieuw” in Nederland 
gekomen als gastarbeiders.  
Er was weinig commentaar 
toen, omdat er een tekort aan 
arbeiders was in Nederland. En 
men dacht dat ze weer naar 
hun geboorteland terug zouden 
keren. 
De term gelukszoekers bestond 
toen volgens mij nog niet. En ja, 
iedereen zoekt toch naar geluk. 
De ene om financiële redenen, 
de ander voor de liefde omdat 
het eigen land onveilig en 
onleefbaar is geworden. 

Mijn moeder bouwde al 
snel een netwerk op met 
Nederlanders en daar heeft 
ze heel veel vriendschappen 
aan overgehouden. Ook ging 
ze fulltime werken en leerde 
supersnel de Nederlandse taal 
gebruiken. Ze is zelfstandig 
ingeburgerd. 

Ze was en is nog steeds welkom. 

Mijn moeder en ik hebben 
in april kennisgemaakt met 
een Syrisch gezin. Een jong, 
lief, grappig en intelligent stel 
met een zoontje van 3 en een 
pasgeboren zoontje. De vader 
was in Syrië basisschool-leraar 
en de moeder werkte in de 
kinderopvang. Ze willen beiden 
heel graag de taal goed leren, 
gaan werken en een mooi 
leven opbouwen met hun twee 
zoontjes. Ze willen alleen maar 
een gelukkig, vredig leven.

Ieder mens heeft in mijn ogen 
iets moois in zich. Ieder mens 
heeft een talent. Ieder mens 
lacht of huilt soms. Ieder mens 
verdient liefde en acceptatie. 
Hoe mooi zou het zijn als dit 
gezin zich wat meer welkom 
voelt door onze vriendschap. 

Dat ze door het beetje steun en 
begrip willen doorzetten om een 
geweldig leven op te bouwen 
hier in Nederland. Daar doen we 
het voor!”

PROJECT “IK WOON IN DE BUURT”



GEDICHT VAN 
JOHANNES 
LAURENTIUS 
BRINKMAN-PEREY 

10 jaar Meredia dialoog 
en gesprek
Aan inspiratie en kunst 
geen gebrek
Voor kerkganger, filosoof 
en arme gek
Met een dikke of dunne nek
Ja bij Meredia zijn we 
op onze plek

In een tijd van aanslagen 
en geweld
Is een dialoog wat telt
Ja het is vaak 
een gemeen gevecht
Tussen goed en slecht
Tussen krom en recht
Lichtdeeltjes en 
Einsteins theorie
Kreeg de atoombom 
onder de knie

Stemmen visioenen 
en entiteiten
Aan wie kan ik 
dit gedichtje slijten 
Een gesprek over geloof 
en poëzie
Ook als je het even niet zie
En hebt u het soms te kwaad
Bij dialoog vindt u baat

GEDICHT VAN 
VESNA ARAPOVIC 

Alles is al gezien en gedaan.
Klaar als een klontje,
er is geen ontkomen aan.

Ons hart is leeg en dor.
En iedereen weet 
wat daar woont: 
Een woestijn van ijs en sneeuw, 
uitgestrekt en eindeloos.
Daar zijn er geen bronnen 
om aan te boren, 
er leeft daar niets.
Rudiment aandenken, 
hard steen om van te ademen. 

Dit is wat we wisten.
Wat ons 
weer te wachten staat: is
Een roze huis, van suikerspin 
midden in het productiebos.

‘tzelfde als ijzer 
met de blote handen breken,
staat zwart op wit in een regel: 
het bestaat niet.

Iedereen kent ons.
We zijn van de twijfel 
en het gezond wantrouwen.
Van het stevige spul, 
weet je wel, als het maar
statistisch is onderbouwd, 
met de cijfers bewezen 
in de formules getogen.

Geen tijd, geen plaats, 
geen algoritme hier,
dat de liefde kent.

HUISKAMERDIALOGEN 

8 mensen (4 nieuwe en 4 oud-
Schiedammers) gaan onder 
leiding van een gespreksleider 
met elkaar in dialoog over 
een thema dat vooraf wordt 
vastgesteld. Aan bod zijn 
gekomen o.a. gezondheid, 
familie-gezin en feestdagen. 

“Elke maand zien we elkaar 
bij iemand thuis en praten 
met elkaar over verschillende 
onderwerpen. Wat belangrijk 
is dat we naar elkaar luisteren, 
wat tot nieuwe inzichten kan 
leiden bij alle deelnemers. En 
wat zeker zo belangrijk is, is de 
gezelligheid.” (deelnemer Elly 
van Rooijen) 

Het blijft niet bij gezellig praten 
alleen. Men neemt ook deel 
aan elkaars feestjes, waarbij 
ook wordt genoten van elkaars 
gastvrijheid, gerechten, muziek 
en kunst. 
Zo heeft men al 2 keer 
Sinterklaas en het Iraanse 
nieuwjaar ‘Norooz’ met elkaar 
gevierd, een kookworkshop 
gevolgd en het íkToonFestival 
bezocht, waar (amateur-)
kunstenaars hun werk laten 
zien.
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Samen met Arlène Drenkelford 
organiseerden we Het 
KerstWandelTheater. Dit is een 
2 km lange sfeervol verlichte 
wandelroute voor jong en oud. 
Aan de hand van een gids loopt 
men in kleine groepen langs 
scènes uit het kerstverhaal. 

Meerdere organisaties en 
vrijwilligers hebben hieraan 
meegewerkt, o.a. KOMKids, OBS 
De Taaltuin, de Violier, RKBS 
De Vlinder, IKC Kethel – UN1EK, 
MACBrandersstad, Lentiz|LIFE 
College, TTM Juliana Schiedam, 
RK Jacobuskerk, PKN Kerken 
De Ark en de Dorpskerk en 
Centrum, Muradiye Moskee, 
Vluchtelingenwerk Maasdelta 
afdeling Schiedam, Stichting 
Welzijn Schiedam.  

Uit het KerstWandelTheater 
2013 is o.a. een 
kindertoneelgroep 
voortgekomen. Deze kinderen 
komen vanuit een drietal 
Schiedamse basisscholen. 
Tijdens de Brandersfeesten 
hebben zij op het plein voor 
de Muradiye Moskee een 
voorstelling gegeven. 

Vrijwilliger Lisa Meijer over ‘Het 
kerstwandeltheater’:
“Meestal zit je stil bij het 
theater. En bij een normale 
wandeling zie je vaak geen 
toneelspelers. Maar het 
Kerstwandeltheater is de 
uitzondering hierop. Als tiener 
was ik herbergier op de route 
van het kerstwandeltheater van 
2013, een ervaring die mij goed 
is bijgebleven. Niet alleen om 

de gezellige repetitieavonden 
en de samenwerking tussen 
oud en jong, maar ook omdat ik 
heb geleerd hoe de rollen zijn 
verdeeld in een toneelspel. De 
regisseur is en blijft de baas. Met 
een middelbare schoolvriendin 
en twee volwassenen hebben 
wij een nieuwe scène aan 
het script geprobeerd toe te 
voegen, maar sneuvelde onze 
scène, omdat deze niet paste bij 
de vrolijke sfeer van het verhaal. 
Ook al was ik een beetje 
eigenwijs, ik heb toch maar 
ingestemd met een wat lievere 
opvoering van onze bedachte 
scène. Uiteindelijk vond ik het 
Kerstwandeltheater een groot 
succes ondanks dat onze scène 
niet zo gemeen meer was als we 
hadden bedacht.”

KERSTWANDELTHEATER

WINKEL VAN SINKEL 

De eerste grote activiteit 
van Meredia was in 2010 het 
toneelstuk ‘de Winkel van 
Sinkel’ over een winkel waar je 
alleen maar kon kopen als je 
netjes en beleefd was. Leuke 
anekdotes kwamen erin voor.  
Het werd een groot succes. De 
Winkel van Sinkel diende voor 
Meredia tevens als doorstart 
van een georganiseerde 
1-daagse dialoogactiviteit naar 
structurele dialogen het hele 
jaar door. “De dialoog is niet 
voor 1 dag, de dialoog is voor 
het hele jaar.” (Rita van der Eijk) 
Het toneelstuk werd opgevoerd 
tijdens de Week van de Dialoog 
in de Muradiye Moskee, kapel 
Van der Valk Notarissen en PKN 
De Ark.

SCHILDERWORKSHOP 

Een tweemaandelijkse activiteit 
die begint met een verhaal of 
gedicht van een of meerdere 
deelnemers. Dit ter inspiratie 
voor het schilderen. 
Twee gedichten die nog ter 
inspiratie kunnen dienen.
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In het kader van “bekend maakt 
bemind” hebben wij met diverse 
scholen een bezoek gebracht 
aan een kerk en een moskee o.a. 
de Grote Kerk en de Muradiye 
moskee. Met volwassenen 
zijn wij ook in een synagoge 
geweest. 

Vrijwilliger Wim van der Eijk: 
“In de Grote Kerk, het oudste 
gebouw van de stad, is veel 

te vinden over wat mensen 
bezielde in vroeger tijden. 

Met klassen van de basisscholen 
bezoekt Meredia deze kerk 
om aan kinderen met allemaal 
verschillende achtergronden 
een stukje besef en kennis bij te 
brengen van de geschiedenis 
van onze stad. Daar hoort het 
kennen van zo’n belangrijk 
geloofsgebouw ook bij. Zo heet 

dit project ‘Geloofwaardige 
gebouwen’. 
De bouw van de kerk is kort 
nadat Schiedam stadsrechten 
kreeg begonnen. De kerk was 
van en voor alle mensen van 
de stad. Echt katholiek. In 1572 
heeft de reformatie en de 
beeldenstorm plaatsgevonden. 
Koorstukken en beelden 
werden kapot geslagen. Vier 
honderd jaren later werden de 

brokstukken bij een restauratie 
onder de vloer gevonden. Weer 
een halve eeuw later ontstond 
de gedachte om er iets mee te 
doen. Zo ontstond ‘Het Lam’, 
beeld van verzoening (zie foto). 

Waar mensen eens dachten 
de brokken voorgoed weg te 
werken is vier eeuwen later door 
Sjef Henderickx dit prachtige 
beeld geschapen uit de resten. 

Een stukje van de moraal is voor 
mij: 
Waar mensen denken de 
geschiedenis een wending te 
kunnen geven, zijn er andere, 
misschien wel hogere krachten, 
die ons laten zien wat goed en 
kwaad is. En zo hoort dat in de 
kerk.  En we hopen daarvan iets 
mee te geven aan de kinderen 
van de basisscholen van 
Schiedam.”

Gebaseerd op het Schiedamse 
thema ‘Windkracht 13’, is 
gedurende het hele jaar door 
veel Schiedammers  enthousiast 
gewerkt aan het vervaardigen 
van een kleed dat met wol van 
de  Schiedamse schaapskudde 
werd geknoopt. Diverse 
groepen werkten aan een 
ontwerp van hun eigen culturele 
achtergrond. Deze ontwerpen 
werden ieder tot uitdrukking 
gebracht in een voetstap. Zo 
ontstonden 7 voetstappen in 
de verschillende kleuren van de 
regenboog, die de diversiteit 
van de Schiedamse samenleving 
vertegenwoordigden.

In de Grote kerk op 15 november 
werd het kleed aangeboden aan 
burgemeester Lamers. Deze 
hing de 7 verschillende delen 
van het kleed op en vroeg de 
‘makers’ naar de betekenis van 
de verschillende ontwerpen. 

“Het knopen van het 
dialoogkleed ‘Het Waait 
Voetstappen’. 
Soms moeten we knopen 
ontwarren. Soms leren we 
nieuwe knopen maken en 
kunnen we ons met elkaar 
verbinden.” 

(Rita van der Eijk)

KLEED ‘HET WAAIT VOETSTAPPEN’

Een workshop waar maandelijks 
mandala’s getekend en 
ingekleurd worden door 5 
wisselende deelnemers. 

Vrijwilliger Bianca Brouwer over 
‘mandala’s kleuren’
“Mandala’s kleuren. Kleuren. Ja, 
dat doen we. De prachtigste 
mandala’s worden vlijtig 
ingekleurd. De een doet dat 
wat sneller dan de ander. Ook 
de pogingen zelf een mandala 
te maken, zijn naar onze eigen 
mening goed gelukt. Maar 
dat is niet het belangrijkste 
wat we op zo’n middag doen. 
Hoewel de benaming van het 
gezellige middagje anders doet 
vermoeden. We praten vooral. 
Wat ons bezig houdt, wat ons 
verbindt en over zaken waarin 
we van standpunt verschillen. 
Vragen advies aan elkaar. En 
soms zijn we even stil. Druk 
met kleuren. Dat mag ook. Met 
hernieuwde energie en nieuwe 
of andere inzichten vervolgen 
we onze week. Het voelt goed: 
een middagje kleuren. Ja, hoe 
gewoon is dat eigenlijk.”

MANDALAWORKSHOP 

FEEST VAN HET LICHT 
Het KerstWandelTheater 
gebaseerd op het christelijke 
kerstfeest liep in 2016 uit 
op het “Feest van het Licht” 
waar we via dans, muziek 
en toneel vertelden over 
lichtfeesten in diverse religies. 
Dit Feest  liep in 2019 uit op 
een Interreligieuze bijeenkomst. 
Bij de Vrijzinnigen Schiedam  
komen  mensen vanuit 
diverse geloofsovertuigingen 
zoals, het apostolisch 
genootschap, boeddhisme, 
protestanten, katholieken, Bahá’i 
gemeenschap,  alawieten en 
soennieten bij elkaar.

GELOOFWAARDIGE GEBOUWEN

Abderrahmane Sabili vertelt  de 
kinderen over de moskee.
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Integreren en je prettig voelen 
in een nieuw land is lastig. 
Ook sporten verbindt. Sporten 
kost geld. Dankzij het Fonds 
WijDoenMee.nu worden nieuwe 
Schiedammers in staat gesteld 
te sporten om zich zodoende 

onder andere Schiedammers te 
begeven. 

Ervaring van vrijwilliger Kinan 
Arbash over ‘groepsfitness’:
“Meredia is een bijzondere 
stichting voor ons, want zij 

focust zich op sociale aspecten 
en wat wij nodig hebben en 
niet alleen op wat de integratie 
vereist. Dat vind ik bijzonder. 
Mijn verhaal: Ik viel in een erg 
diepe depressie vanwege 
de omstandigheden en het 

stoppen met mijn werk. Het was 
een moment van verandering 
toen ik mijn eetpatroon 
veranderde: begon te sporten 
met ondersteuning van het 
Sportfonds. Door hard te 
sporten ben ik 15 kg. afgevallen 

en behield ik mijn spiermassa. 
Nu kan ik niet meer stoppen 
met sporten, want het is een 
deel van mijn leven geworden 
en daar ben ik blij mee.”

Vrijwilliger Juan Heinsohn 
over ‘Manifestgroep Schiedam 
verwelkomt vluchtelingen’:
“Op een bepaald moment 
in 2015 vroeg Rita van der 
Eijk aan Margarita Mena 
van Vluchtelingenwerk 
Schiedam: “Wat kunnen wij 
hier in Schiedam doen voor 
vluchtelingen?”. Zij antwoordde: 
“Heet welkom wie in Schiedam 
komt; geef ze warmte.” De 
manifestgroep werd geboren.
In 2015 kwam een kleine groep 
Schiedammers bij elkaar om 
te praten over de opvang van 
vluchtelingen in Schiedam en 
hoe ze zelf konden helpen deze 
opvang humaner te organiseren, 
meer draagvlak te creëren voor 
de opvang van vluchtelingen 
en daar waar mogelijk is, er zelf 
iets aan bij te dragen, zodat 
de nieuwe Schiedammers, de 
statushouders, snel de weg 
zouden kunnen vinden in de 
nieuwe maatschappij. Rita van 
der Eijk van stichting Meredia 
zat toen ook aan tafel. De groep 
lanceerde in oktober 2015 

een manifest om een bredere 
steun in de stad te vinden voor 
hun standpunten. In korte tijd 
was de manifest door mensen 
en organisaties 250 keer 
ondertekend. De manifestgroep 
heeft daad bij het woord 
gevoegd en organiseert 
sindsdien allerlei informatieve, 
sociale en culturele activiteiten, 
zoekt contact met organisaties 
en gemeentelijke afdelingen, 
zoekt actief contact met 
vluchtelingen en gaat in dialoog 
met Schiedammers die graag 
hun betrokkenheid willen laten 
zien en horen.     

Op verschillende data in het jaar 
organiseert de manifestgroep 
activiteiten om aandacht te 
vragen voor o.a. de Rechten 
van de Mens, de actuele 
situatie van vluchtelingen op 
de Internationale dag van 
de Vluchtelingen, en gaat in 
gesprek over discriminatie en 
hoe statushouders hiermee 
belemmerd worden tijdens hun 
integratie proces.”

MANIFESTGROEP
‘SCHIEDAM 
VERWELKOMT
VLUCHTELINGEN’

GROEPSFITNESS
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“Rita is een bekend gezicht 
op de Taaltuin. De relatie met 
school is ontstaan vanuit een 
project rondom het thema 
‘licht’. Rita kwam met een 
collega een aantal lessen voor 
leerlingen verzorgen, die voor 
leerlingen betekenisvol waren 
en er gezellig uitzagen. Om 
de ouders te betrekken bij dit 
project werd er een presentatie 
verzorgd. Maar Rita wilde meer 
dan alleen presenteren. Ze 

wilde echt in contact komen 
met ouders. Samen met mij, 
Elsje Miedema (brede school 
coördinator op de Taaltuin,) 
zijn er diverse ouderochtenden 
belegd, met als doel ‘het leren 
kennen en begrijpen van elkaar’. 
Op deze ochtenden werd niet 
zozeer naar verschillen, maar 
juist naar de overeenkomsten 
tussen verschillende culturen 
gekeken. Leuk was de 
herkenning en om te zien 

hoe hierbij ouders verbaasd 
op elkaar reageerden: “Ja, 
zo doen wij dat ook!” Tijdens 
een schoolproject rondom 
diverse culturen wist Rita 
diverse groeperingen binnen de 
school aan te spreken en deed 
een beroep op hun kwaliteit: 
gastvrijheid. 

Er zijn diverse projecten van 
Meredia geweest, waarin de 
ouders van de Taaltuin hebben 

geparticipeerd. Zo was er het 
project “Het waait voetstappen”, 
waarbij ouders vol trots hun 
eigen cultuur presenteerden, 
maar ondertussen wel in 
contact kwamen met andere 
culturen, hier nieuwsgierig 
naar werden en gingen 
samenwerken. 

De kracht van de projecten 
van Meredia ligt hem in de 
laagdrempeligheid. Iedereen is 

welkom en kan op zijn of haar 
manier meedoen. Voor sommige 
ouders is contact maken met 
anderen best lastig, vaak ook 
omdat de taal een belemmering 
vormt. Door gezamenlijk aan 
een product te werken haal je 
deze barrière weg en geef je 
mensen de kans om iets van 
zichzelf te laten zien.” 
(Elsje Miedema, cultuur en 
onderwijs coördinator Obs De 
Taaltuin)

In 2012 is in het bedrijfsrestaurant 
van de gemeente op het
Stadserf een politiek 
dialoogontbijt georganiseerd. 
Door middel van dit ontbijt 
hebben de wethouders en 
raadsleden kennisgemaakt met 
bestaande dialoogactiviteiten 
in Schiedam. Ruim 10 politieke 
afgevaardigden en 50 
genodigden met verschillende 
culturele achtergronden, 
waaronder Mariëtte Hamer 
(toen lid van de Tweede Kamer 
namens de PvdA), maakten 
gebruik van deze gelegenheid 
om samen te ontbijten en 
met elkaar in dialoog te gaan 
over het belang van respect 
voor elkaar en van daaruit de 
dialoog aan te gaan met elkaar 
en te werken aan een betere 
samenleving. 

Enkele uitkomsten van het 
politiek dialoogontbijt:  
- besef dat emotie, sfeer, 

situatie en  oorsprong bij 
iedereen verschillend zijn; 

- belangrijk is dat er na elke 
dialoog ook iets ‘gedaan’ 
wordt; 

- elk feest zorgt voor 
verbindingen tussen mensen; 

- de basis van de dialoog is dat 
er iets georganiseerd wordt 
waardoor mensen elkaar 
willen leren kennen;  

- alvorens een debat aan te 
gaan, is het belangrijk dat 
er eerst een dialoog wordt 
gehouden;

POLITIEK DIALOOGONTBIJT

OPENBARE BASISSCHOOL DE TAALTUIN EN MEREDIA



8

Activiteiten van Meredia zijn mede mogelijk gemaakt door:

We hebben ons best gedaan alle mensen die op de foto’s staan te achterhalen voor toestemming voor plaatsing. Mocht je per ongeluk toch op een geplaatste foto staan 
zonder daar toestemming voor gegeven te hebben dan bieden wij daarvoor onze excuses aan.

Met dank aan Seçkin Tekin is deze krant tot stand gekomen. Wij wensen u veel leesplezier.

SPONSORS & SUBSIDIEVERSTREKKERS

Je vindt ons
op Twitter als
@DialoogNL

www.nederlandindialoog.nl

Nederland

in

Dialoog

TEKSTEN OVER DE 
DIALOOG 

• Bekend maakt bemind. 
• Laten we echt luisteren naar 

elkaar. 
• Heb aandacht voor de ander 

(en voor elkaar).
• Vergeet jezelf niet in de 

dialoog. 
• We mogen er allemaal zijn. 
• Laat jezelf zien.
• Leer elkaar echt kennen. 
• Dialoog is werken vanuit de 

overeenkomsten.
• Dialoog overbrugt verschillen.
• Samen werken is samen 

groeien.
• Samen staan we sterk.

TAALGRAPPEN 

Iemand was gevallen en had 
overal pijn. Zij ging naar de 
dokter en vroeg of die haar 
wilde onderzoeken: haar benen, 
armen, schouders enzovoort 
deden veel pijn. Zij was heel 
ontevreden over de dokter 
want die zei voortdurend: 
“stappestappestappe” en deed 
ondertussen niets. Uiteindelijk 
bleek de dokter te bedoelen: 
“we doen het stap voor stap”. 
Het duurde heel lang voordat 
dat duidelijk was. 

Een bijzondere uitdrukking in 
het Nederlands is: We gaan 
tussen de middag wandelen. 
Maar waar tussen is dat 
eigenlijk?

Vrijwilliger Seçkin Tekin over de 
‘dialoog’. 
“Het is mooi en nodig dat er 
dialoog is tussen mensen en 
groepen. 
Om elkaar te leren kennen, 

nader tot elkaar te komen 
en met elkaar te kunnen 
samenleven, is contact nodig. 
Anders blijft men op afstand, 
blijven vooroordelen en 
stereotyperingen in stand, leeft 

men langs elkaar heen. Is er 
eenmaal dialoog geweest, moet 
men ervoor waken de dialoog 
niet op zijn beloop te laten. 
Zie de samenleving als een 
bloementuin. Gezonde, 

kleurrijke bloemen vereisen tijd 
en aandacht, hebben water, 
voeding en verzorging nodig. 
Wanneer dat niet gebeurt, 
worden ze verwaarloosd, zullen 
de bloemen één voor één 

verwelken en krijgen onkruid en 
ongedierte hun kans. Zo ook, 
hebben mens en samenleving 
aandacht nodig om gezond te 
blijven. Eigenlijk is dat met alles 
zo.”

Vanuit een ander project van 
Meredia is een naaicursus 
ontstaan, in eerste instantie om 
kleding voor een voorstelling 
van kinderen te maken. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot 
een serieuze naaicursus, die op 
de Taaltuin nog steeds bestaat. 
Ouders komen hier niet alleen 
om hun kleding te maken of te 
repareren, maar vooral voor het 
contact met anderen. 
Met je handen bezig zijn geeft 
ruimte in je hoofd. 
(Elsje Miedema)

NAAIWORKSHOP

BLOEMENVERHAAL


