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Beste lezer,
De Manifestgroep verwelkomt en vraagt aandacht voor vluchtelingen in de Schiedamse
samenleving.
Sinds 2015 werkt zij aan een breder draagvlak, aan positieve communicatie en aan een veilige
stad waar nieuwkomers zich als Schiedammers thuis kunnen voelen, met respect voor ieders
achtergrond en ervaring.
Daartoe ondersteunt en vraagt zij aandacht voor initiatieven, organiseert zij jaarlijks zo mogelijk
in samenwerking met andere Schiedamse organisaties activiteiten waardoor vluchtelingen een
gelijkwaardige plek in de Schiedamse samenleving krijgen.

Schiedammers zetten hun handtekening voor Rechten van de Mens. Terugblik.
De Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen organiseerde op 10 december 2018,
de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, een handtekeningenactie op het
Stationsplein in Schiedam-Centrum. De steun van Schiedammers werd gevraagd voor twee
petities aan de regering: # EIGELAND - voor een kinderpardon dat wél werkt en de actie van
Amnesty International om de humanitaire ramp in de vluchtelingenkampen op de Griekse
eilanden te stopen.
De actie vond plaats bij de ingang van het stationsgebouw. Veel reizigers waren direct bereid
hun naam en handtekening toe te voegen aan de petities. In twee uur de tijd werden 219
handtekeningen verzameld! Andere Schiedammers kwamen speciaal langs om aan de actie
mee te doen. Ook vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen kwamen tekenen,
maar ook een groep nieuwe Schiedammers, gevlucht uit oorlogslanden, betuigden hun steun
aan de actie. Aan tafel werden de ondertekenaars getrakteerd op een warme, verse vegetarische wortelsoep.
De performers André en Servet, van stichting 4 Sweet Social, verzorgden korte optredens
gedurende de actie.
We willen de ondertekenaars van de brieven danken en aangeven dat er in EU verband voor
de 1000-en vluchtelingenkinderen in de Griekse en Italiaanse gebieden nog heel wat
humanitaire initiatieven nodig zijn.

Het Fiets-voor-Iedereen-project!
Door de inzet van de vrijwilligers van het Fiets-voor-Iedereen-project komen er wekelijks
twintig kinderen en jongeren bij, die op een goede en veilige fiets naar school, stage en
sportclub kunnen fietsen. De gebruikte fietsen komen van donaties van de ANWB en diverse
bedrijven. In het project - dat onder de vlag van de Lets Ruilwinkel wordt uitgevoerd - werken
ook een aantal statushouders onder leiding van een gediplomeerd fietsenmaker.
Wekelijks worden twintig Schiedamse kinderen en jongeren uit arme gezinnen blij gemaakt
met een goede en veilige ‘2e hands’ fiets waardoor steeds meer kinderen zelfstandig en veilig naar school, stage en sportclub fietsen. In het project worden gelijktijdig mensen opgeleid
voor fietsenmaker en scholieren kunnen er stagelopen.
De Schiedamse gemeenteraad heeft kortgeleden besloten om het Fiets-voor-Iedereenproject uit te breiden voor Schiedammers tussen de 18 en 65 jaar met een inkomen tot 110%
van het minimumloon. Hiervoor gaat het project op jaarbasis 300 extra fietsen klaarmaken.
Voor meer informatie over het project en hoe men zich kan aanmelden om in aanmerking te
komen voor een fiets: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/fiets-voor-iedereen-plan. Schiedammers die hun fiets willen doneren voor het project kunnen deze brengen naar de LetsRuilwinkel aan de Noordsingel 89 in Schiedam (zie voor meer informatie de site www.LetsSchiedam.nl).

Statushouders succesvol aan de slag bij Schiedams bedrijf BeSolar
BeSolar is een snel groeiend Schiedams bedrijf dat zonnepanelen op daken van huizen en
bedrijven installeert. De behoefte aan goed personeel groeide navenant en via de gemeente
en de jobcoaches van Vluchtelingenwerk Schiedam heeft het bedrijf sinds een aantal maanden vier statushouders in dienst genomen.
Dat bevalt prima, zegt personeelsmanager Jeanine Klaassen. Via de gemeente kwamen de
eerste twee statushouders op ons pad vanuit een BBL-opleidingsproject. Al snel bleek dat
deze twee mensen het liefst direct bij ons aan de slag wilden zonder terug te moeten naar de
schoolbanken. Zij bleken erg leergierig te zijn en leerden snel de kneepjes van het vak! Op
de werkvloer hebben we deze mensen verder opgeleid tot zonnepanelenmonteur. Dat beviel
ons zo goed, dat we laatst twee nieuwe statushouders hebben aangenomen, die voorgedragen zijn door Vluchtelingenwerk Schiedam. We hebben nu een gemêleerd en hecht team
opgebouwd, dat met plezier aan het werk is én samen goede resultaten behaalt.
Jeanine verwacht niet dat het bedrijf op korte termijn zal gaan uitbreiden maar mocht er in de
toekomt weer ruimte zijn dan heeft BeSolar interesse in statushouders.

10 jaar Stichting Meredia!
Stichting Meredia, Meer Respect en Dialoog, één van de partnerorganisaties van de
Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen, viert dit jaar haar 10-jarig bestaan en
organiseert hiervoor een aantal programma’s:
Themamiddag, film en dialoog over vluchtelingen
Op zondag 14 april 2019, in het Wennekerpand, presenteert Meredia een themamiddag
rondom de film ‘Rafael’, het waargebeurde verhaal van een vader vluchteling, met daarna
een gesprek met Giri Rikkers en Yasmin Verschure, die met vluchtelingen hebben gewerkt
op de Griekse eilanden Lesbos en Samos. Ze vertellen over hun ervaring en ook presenteren zij hun boek Volk van mijn volk – gezicht achter de vluchteling. Deze themamiddag start
om 13:30 uur en de entree is € 9,50. Adres Vijgensteeg 2, 3111PT Schiedam,
tel: 010 4260445.

Project Ik woon in de Buurt
Aan het Meredia project ‘Ik woon in de Buurt’ werken al 10 vrijwilligers die Schiedamse
statushouders bezoeken en leuke dingen met hen doen. Het doel is dat de statushouders
zich meer thuis gaan voelen in Schiedam. Uiteraard kan Meredia meer mensen gebruiken.
Het zou fijn zijn als er meerdere mensen en/of gezinnen zijn die hieraan mee willen doen.
We denken aan 1 keer per week of per twee weken een contact. De periode loopt in eerste
instantie voor een half jaar. Voor meer informatie kunt u contact nemen met Rita van der
Eijk, rita@meredia.nl. 24 april komen de vrijwilligers in het Trefpunt samen, belangstellenden
welkom.
Expositie 18 mei: schilderwerk naar aanleiding van het gedicht van Jana Beranová.
Afsluitende activiteit: 2 november in het Stedelijk Museum. Zie http://www.meredia.nl/

Oproep!
De Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen is op zoek naar vrijwilligers die de
Manifestgroep willen steunen en mee komen werken. Bent u geïnteresseerd of wenst u meer
informatie, dan ontvangen wij graag een berichtje op:

Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen
schiedamverwelkomtvluchtelingen@meredia.nl
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