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Hierbij ontvangt u de nieuwe Nieuwsbrief van de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen. 

Afgelopen half jaar is er veel gebeurd en heeft de Manifestgroep samen met de Stichting Meredia veel 

gedaan. Daarover zijn velen met mailings geïnformeerd. In deze nieuwsbrief staat het op een rijtje en 

wordt u geïnformeerd over de huidige voortgang. Hopelijk weet u het werk van de Manifestgroep te 

waarderen; wilt u meer weten of ergens aan meewerken, laat het ons weten! 

 

Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen – Stichting Meredia    

Nog geen antwoord van de gemeente op het Manifest ‘Wij Maken Plek’ 

 

Op 15 november jl. heeft Rita van der Eijk van de Stichting Meredia – Schiedam Verwelkomt Vluchtelin-

gen namens 25 Schiedamse organisaties het Manifest ‘Wij Maken Plek’ aan burgemeester Lamers 

overhandigd. Daarbij werd gesteld dat Schiedam ‘best een tandje bij mag zetten’ wat betreft vluchtelin-

genopvang en de punten benoemd in het Manifest aandacht te geven in het college-werkprogramma. 

Lamers zegde toe dat hij het manifest in de gemeenteraad en het college zal bespreken. 

We zijn nu ruim 3 maanden verder en er is – op het moment van schrijven – nog geen enkele reactie 

vanuit het stadhuis op het Manifest gekomen. GroenLinks heeft wel vragen aan het college gesteld en 

voorgesteld de punten uit het Manifest te bespreken in een commissie of deze voor een themabijeen-

komst te agenderen. 

Afgelopen week is een herinneringsbrief aan het college gestuurd met het verzoek snel aan te geven 

wat de gemeente gaat doen met de genoemde punten in het Manifest.  

     

Hieronder een samenvatting van de vragen in het Manifest van 15 november 2022: 

- gezien de noodsituatie in o.a. Ter Apel en andere asielcentra ruimhartig meer mensen op te vangen in 

onze stad, 

- deze mensen opvang te bieden zo lang als nodig is; voorkom onnodig rondzeulen van kwetsbare men-

sen, 

- al deze mensen een warm onthaal te bieden in onze stad,  

- zich extra in te spannen om meer statushouders en alleenstaande kinderen en jongeren te vestigen,  

- zich uit te spreken voor ruimhartig asielbeleid en tegen instroombeperking waaronder tijdelijk opschor-

ten van gezinshereniging.   

Wilt u het Manifest ontvangen, laat het weten via schiedamverwelkomtvluchtelingen@meredia.nl  

Internationale Dag van de Rechten van de Mens 
 

Na 2 jaar corona-lockdown konden we op 10 december 2022 eindelijk weer de Internationale Dag van 

de Rechten van de Mens in Schiedam vieren, dit keer in sociaal restaurant Hotspot Hutspot aan de 

Kloosterplaats in Schiedam. Er waren rond de 50 deelnemers aanwezig voor een ‘dialoog met diner’ 

met als thema: ‘Wat hebben vluchtelingenkinderen nodig om zich gelukkig te voelen’. Ook was er een 

inzameling voor ‘Save te Children’, die bijna € 400,00 heeft opgebracht. 

   

Aan het begin van de avond waren er wat korte presentaties, o.a. van Hotspot Hutspot dat in Schiedam 

gedraaid wordt door een vaste leermeester en een flink aantal vrijwilligers en stagiaires. Zij maken heer-

lijke en betaalbare lunch- en diner- maaltijden, maar ook ontbijt en lunch voor kinderen uit arme gezin-

nen op diverse basisscholen in Rotterdam. Ook regelt Hotspot Hutspot regelmatig zogenaamde crisisca-

tering voor mensen met een smalle beurs in Rotterdam en Schiedam  

  

Wethouder Dogukan Ergin was er ook, hij vertelde o.a. over het vluchtelingenbeleid van de Gemeente 

Schiedam met als uitgangspunt dat Schiedam vluchtelingen alle kansen wil bieden om in te burgeren, 

onderwijs te volgen en deel te nemen in de Schiedamse samenleving. De inzet van veel stadsgenoten 

en organisaties wordt door het college belangrijk geacht en gewaardeerd. 

 

Renee Veltenaar, directeur van de Wereldschool in Schiedam vertelde over de doelstelling van de We-

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

blijven de kinderen ca. 1 jaar op de Wereldschool, daarna stromen zij door naar het reguliere onderwijs. 

Kennis van de Nederlandse taal is immers noodzakelijk om te kunnen communiceren in het Neder-

lands? 

 

Aan verschillende tafels werd een dialooggesprek gevoerd over het thema ‘Kindergeluk ®echt he!” O.a. 

over ‘Wat maakte jou als kind gelukkig, wat denk je dat kinderen nodig hebben om zich gelukkig te voe-

len en wat zou je zelf kunnen bijdragen om vluchtelingenkinderen zich gelukkig te doen voelen?’ 

In de terugkoppeling bleek het heel belangrijk dat  ‘Je gezien voelen´ en ‘Je veilig en geborgen voelen’ 

de belangrijkste elementen vormen van geluk van ieder kind en van ieder mens. 

 

De avond werd afgesloten door Anne Rats van de Stokerij met het toneelstuk ‘Oorlog’, waarin ze fantas-

tisch met toneel en muziek wist te verbeelden waar je mee geconfronteerd wordt als je door oorlog en 

geweld moet vluchten naar een ver en vreemd land. 

 

De avond was een warme en verhelderende bijeenkomst die hopelijk de aanwezigen maar vooral de 

vluchtelingen en hun kinderen weer een stapje verder brengen bij hun welbevinden in Schiedam.  

Gratis advies en energiehulp in Schiedam 
 

Om Schiedammers te helpen de energiekosten voor verwarming en stroom te verminderen is de Ener-

giebank Schiedam gestart met het aanbieden van een gratis advies en energiebesparende producten 

waarbij wordt samengewerkt met Vluchtelingenwerk Schiedam. Ook de gemeente Schiedam heeft het 

probleem gesignaleerd en is gestart met het project Energiehulp.  

 

Als mensen het energiegebruik in huis willen verlagen en hierbij hulp nodig hebben dan kunnen zij zich 

aanmelden bij de stichting Energiebank Schiedam voor een gratis energieadvies van een energiecoach. 

En wil je daarop hulp bij het nemen van maatregelen dan komt de Energiehulp bij je langs om gratis 

energiebesparende maartregelen in de woning aan te brengen zoals ledlampen, tochtstrippen en radia-

torfolie. Bij Vluchtelingenwerk worden ook energiecoaches opgeleid met de bedoeling dat een energie-

coach straks langs kan komen om in de moedertaal van vluchtelingen te kunnen helpen.  

 

Voor een advies en gratis energiebesparende producten kan men zich aanmelden via de website 

https://energiebankschiedam.nl/#Contact. Voor hulp bij het nemen van maatregelen kan men zich ook 

melden bij www.Energiehulp.nl/schiedam.    

 

Daarnaast kan je via https://energiekschiedam.nl/ een handige advieskaart downloaden hoe je je ener-

giegebruik kunt verlagen. Deze advieskaart is beschikbaar in het Nederlands, Turks, Pools, Engels, Bul-

gaars en Arabisch. 

Schiedams Netwerkoverleg Nieuwkomers 

 

De Manifestgroep ‘Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen’ maakt deel uit van het Schiedams Netwerk-

overleg Nieuwkomers. Dit overleg komt zes wekelijks bij elkaar.  

Deelnemers zijn verder o.a. Stroomopwaarts, trekker van het overleg, Echt Nederlands, Klik vrijwilligers, 

Inclusia/NOVUM, Bibliotheek, Vluchtelingenwerk, Meredia, gemeente Schiedam. 

Wat komt er zoal aan de orde? 

De deelnemers wisselen informatie uit, signaleren en waar mogelijk krijgt samenwerking vorm.  Er  

vinden veel veranderingen in en bij de betreffende organisaties plaats. Dat vraagt om afstemming.  

Afspraak is dat er een overzicht komt van alles van belang rond nieuwkomers in Schiedam.  

Hoe kunnen er meer vrijwilligerswerkplekken voor statushouders gerealiseerd worden?  

Hoe kunnen de krachten gebundeld worden om vrijwilligers te vinden, binden en behouden? Er is  

bijvoorbeeld bij de taalactiviteiten een tekort aan vrijwilligers. 

Samenwerking staat hoog in het vaandel van dit netwerk; hoe kunnen Schiedamse organisaties en de 

gemeente zich samen blijven inzetten voor een goede opvang en inburgering van vluchtelingen in onze 

stad. De Manifestgroep SVV is daar blij mee en neemt daarom deel. 

Elke woensdag een legendarische maaltijd in het Oekraïnehuis 
 

Sinds april 2022 is er een Schiedams Oekraïnehuis in de Weerklank in Groenoord. Daar verzorgt de stich-

ting Meredia elke woensdagmiddag van 16.00 – 21.00 uur een soort van woonkamer voor vluchtelingen 

uit Oekraïne die hier elkaar ontmoeten, elkaar helpen en gezamenlijk eten. De opbrengst uit de collecte 

van het Nederlands Jenever-festival van € 650,00  maakte het mogelijk dat Meredia deze ruimte in de 

Weerklank kan huren. 

Er is veel contact met Vluchtelingenwerk Schiedam, de gemeente en de Stichting Inclusia om de mensen 

te helpen met vragen over regelingen, wat waar te vinden is, over onderwijs en werk, gezondheidszorg 

etc. Onderling wordt er veel Oekraïens gesproken, via een tolk wordt er met de vrijwilligers gesproken, 

worden er samen spelletjes gespeeld en wordt er geschilderd. De inmiddels legendarische maaltijden 

worden gemaakt door een kookgroep georganiseerd door mensen vanuit de Nederlands Gereformeerde 

Kerk Schiedam en een aantal Oekraïense dames.  

‘Ik woon in de Buurt’ helpt bij het inburgeren in Schiedam   

 

Veel statushouders zoeken vaak naar praktische informatie. Het project ‘Ik woon in de buurt’ probeert 

daarin op een eenvoudige manier te helpen en richt zich op vluchtelinggezinnen die wat meer moeite 

hebben zich in te burgeren in onze stad. Een van die eenvoudige manieren is het samen met vrijwilligers 

en ouders organiseren van activiteiten voor kinderen en samen met hen leuke dingen doen. Ook wordt 

er aandacht besteed aan de taal en het thuisraken in Nederland. Zo wordt er gewerkt aan meer verbin-

ding en begrip tussen oude en nieuwe Schiedammers. Belangrijk is om te weten dat het niet om speci-

fieke taallessen gaat, wel leert men de Nederlandse taal te gebruiken door het gewoon met elkaar te 

doen.  

De beoogde resultaten zijn al een flink aantal keer behaald.  Bijvoorbeeld door het halen van een exa-

men, ergens vrijwilliger worden, een geschikte stage of zelfs een betaalde baan vinden. 

Er is nog plek in het project, dus wil je deelnemen of wil je meehelpen bij het organiseren van ‘Ik woon in 

de Buurt’? Neem contact op met rita@meredia.nl. 

Vrijwilligers gezocht voor het Taalcafé op dinsdagavond in de Korenbeurs, 

Schiedam 
 

Er zijn verschillende Taalcafés in de stad voor nieuwe Schiedammers die de Nederlandse taal leren. In een 

taalcafé kunnen ze samen met vrijwilligers op een vriendelijke en gastvrije manier de Nederlandse taal 

oefenen, allemaal om onze taal te spreken en beter te begrijpen. Maar ze ontmoeten ook nieuwe mensen 

en delen ervaringen met elkaar. Elke week zijn er taalcafés in Schiedam en alle taalcafés zijn gratis. Je 

kunt altijd binnenlopen! 

 

We zoeken 3 vrijwilligers voor het Taalcafé op dinsdag in de Bibliotheek Korenbeurs. Spreek jij goed Neder-

lands en wil je nieuwe Schiedammers helpen met de taal? Kom aanstaande dinsdag om 19.00 uur naar 

het Taalcafé in de Korenbeurs, Lange Haven 145. Elke bijeenkomst duurt tot 20.30 uur. 

21 maart 2023 internationale dag tegen racisme en  discriminatie 
 

Op 21 maart organiseren we in het gebouw van het Apostolisch Genootschap ( ApGen) een bijeenkomst in 

het kader van de expositie Halte Schiedam. Een expositie gemaakt door vluchtelingen onder leiding van 

Juan Heinsohn in opdracht van stichting Inclusie. 

Halte Schiedam is een expositie die bestaat uit foto’s en verhalen over stad, woning en werk waar de 

vluchtelingen vandaan komen en de stad Schiedam, waar de vluchtelingen tijdelijk terecht zijn gekomen. 

Deze  vluchtelingen hebben een poos op de boot in Schiedam gewoond en wonen nu elders in Nederland.  

Vanaf 21 maart bevindt deze expositie zich in het ApGen-gebouw. 

Ter gelegenheid hiervan en van de internationale dag tegen Racisme en Discriminatie wordt de expositie 

geopend met een samenzijn met koffie en thee. 

We gaan ook met elkaar in dialoog, waarbij we zullen stilstaan bij vragen uit de groep en bij het bijzondere 

karakter van deze dag. 

Locatie : gebouw van het Apostolisch Genootschap, adres: Lindeijerstraat 5, 3121JB Schiedam  

Aanvang: 19.30 uur  

Dialoog: 20.00 tot 21.00 uur 

Aanmelden: rita@meredia.nl. 

Ayman Daher (Vluchteling) en Rita van der Eijk met 

burgemeester Lamers 

(foto Addmagic) 
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