
Schiedam, 19 december 2020 

 

Beste mensen, 
  
Hierbij de laatste nieuwsbrief van Meredia-de Manifestgroep in 2020. Door de corona-

pandemie was dit een jaar vol met tegenslagen en hindernissen, niet op de laatste 

plaats voor de vluchtelingen en statushouders in Nederland en in Schiedam. In 2020 

zijn de leefomstandigheden in de vluchtelingenkampen nog slechter geworden, o.a. 

door de branden in het kamp Moria, Griekenland. Ook blijft er stagnatie bij het opne-

men van vluchtelingen uit Griekenland en Italië in andere EU-landen, waarbij Nederland 

zich lijkt te onttrekken aan haar humanitaire verantwoordelijkheid.  

 

Gelijktijdig ontwikkelden zich allerlei initiatieven in Schiedam voor en door vluchtelin-

gen, in de nieuwsbrief van september doen we daar verslag van. In deze nieuwsbrief 

doen we nog een update van de activiteiten door Meredia – de Manifestwerkgroep en 

de ontwikkelingen in het laatste kwartaal 2020.  

 

 

Filmavond vluchtelingenkinderen ging niet door en Nederlandse regering houdt de 

boot af.  

 

De in december geplande filmavond met sprekers in het Wennekerpand - om aandacht 

te geven aan kinderen die in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen zit-

ten – hebben we door de corona moeten afblazen. Ondertussen is de opvang van deze 

vluchtelingenkinderen in Nederland nog niet op gang gekomen. De regering houdt de 

boot nog steeds af, ondanks acties her en der (o.a. protest tentenkampen in Amster-

dam en Rotterdam) en vele brieven die- ook vanuit Meredia – Manifestgroep richting de 

regering en 2e kamer zijn gestuurd.  

 

Duitsland vangt vluchtelingenkinderen op en ook Frankrijk en Portugal nemen hun hu-

manitaire verantwoordelijkheid. Nederland nog steeds nauwelijks.     

Samen met nieuwe Schiedammers op bezoek bij het Stedelijk Museum  

 

Eind september zijn we met een groep van 20 nieuwe Schiedammers op bezoek        

geweest in het Stedelijk Museum Schiedam. Dit was een uitvloeisel van de kaartenactie 

in het voorjaar, waarin een uitnodiging was opgenomen voor een gratis museum-

rondleiding die werd aangeboden door de museumdirectie. Bij de realisatie hadden we 

de medewerking van VluchtelingenWerk Schiedam. Het was een geslaagde dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondkapjes-actie leverde € 500,00 op voor voedselbank  

 

De deelname van het Stedelijk Museum aan het kaarteninitiatief had een mooi ander 

resultaat: in het museum zijn in de zomer mondkapjes, gemaakt door statushouders, 

verkocht aan haar bezoekers. Het resultaat daarvan was € 500,00 wat in november ge-

schonken is aan de voedselbank.  

Jan Willen de Boer heeft hiervan een mooie reportage gemaakt, deze is te zien via 

YouTube  https://youtu.be/sNvnC8BAv-g  

 

De jeugd wil ook wat: een online escapespel mogelijk gemaakt door Meredia  

  

Op 21 december om 14.30 uur organiseert Meredia samen met het Trefpunt een online 

escapespel voor Schiedamse jongeren – van hier en van overal en nergens - onder lei-

ding van een spelmaster. 

 

In de coronatijd kunnen jongeren veel leuke dingen niet doen. Wellicht dat dit online es-

capespel voor jongeren nog iets leuks te bieden heeft in deze lange kerstvakantie. Als 

jouw zoon of dochter wil meedoen, ze kunnen zich opgeven bij Rita van der Eijk,  

rita@meredia.nl 06 3039 4289   

 

Je kan met een paar mensen in een whatsappgroep met een eigen naam meedoen. De 

spelmaster komt in de whatsappgroep waarin max. 6 deelnemers kunnen meedoen. 

Daarbij is contact via laptop of telefoon erg prettig. 

 

Meredia – Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen 

 

Laten we hopen dat 2021 meer goede dingen gaat brengen en de regering plus 2e ka-

mer haar verantwoordelijkheid gaat nemen en meer vluchtelingen (–kinderen) gaat op-

nemen in Nederland.  

 

U allen prettige kerstdagen en een fijne jaarwisseling gewenst namens de mensen van 

de werkgroep Meredia – Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen.     

 

Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen 

schiedamverwelkomtvluchtelingen@meredia.nl  

December 2020 
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