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JAARVERSLAG MEREDIA 2019 
De Stichting Meredia spant zich dit jaar al 10 jaar 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 alle activiteiten van Meredia. 
“Bekend maakt bemind” is niet voor niets haar motto. 
 
Aan het begin van het jaar 2019 heeft de Stichting Meredia zich bezonnen op haar activiteiten en besloten zich vooral te 
richten op die kleine activiteiten die zich de afgelopen jaren hebben bewezen en het hands-on project “ Ik woon in de 
buurt”  te ontwikkelen samen met Het trefpunt in Schiedam. 
 
Ik woon in de buurt 
Met het project “Ik woon in de buurt” worden vroegtijdig, gezinnen van statushouders op weg geholpen zodat zij later 
niet op de professionele hulpverlening hoeven terug te vallen. Binnen onze mogelijkheden zijn wij samen op weg gegaan 
met de kinderen, bij voorkeur met de ouders erbij, en doen leuke dingen met hen. We besteden tegelijkertijd aandacht 
aan de taal en aan het thuisraken in Nederland. We werken zo aan meer verbinding tussen Schiedam en de nieuwe 
Schiedammers; de statushouders.  In een latere fase zullen de gezinnen, die nu begeleid worden, ingezet kunnen worden 
om weer andere gezinnen te begeleiden. 
Mila Bansie1 van Het Trefpunt en Rita van der Eijk zijn in de pilotfase nagegaan hoe er effectief omgegaan kan worden 
met sociale instabiliteit in gezinnen. Door het contact dat Mila Bansie heeft met de gezinnen, is er zicht op die situaties 
waar hulp nodig is of waar behoefte aan lichte ondersteuning gewenst is. Marleen Franken2 begeleidt in haar vrije tijd de 
vrijwilligers en verleent steun in situaties dat professionele hulpverlening nodig is. Het blijkt dat de statushouders vaak 
niet om hulp vragen, maar vooral behoefte hebben aan praktische informatie.  

De bedoeling van het project is dan ook om gezinnen die de weg lijken kwijt te raken met eenvoudige middelen 
verder te helpen op weg naar integratie.  

Bij 10 gezinnen zijn inmiddels vrijwilligers aangesteld. De vrijwilliger zal door middel van taalspelletjes, gesprekjes of met 
andere activiteiten de familie of de jongeren begeleiden. Het resultaat is er snel; de kinderen worden rustiger, ouders 
gaan zich zekerder voelen en de integratie gaat beter. Hierbij is de taal altijd onderdeel van het contact maar er is geen 
sprake van taalles. Met ingang van het nieuwe jaar is er voor elke vrijwilliger dankzij het Oranje Fonds een materialentas 
waarmee zij een gesprek of activiteit kunnen sturen en aanzwengelen. 

    
 

                                                 
1 Coördinator van het Trefpunt 
2 Werkzaam bij de Jeugdzorg Rotterdam 
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                                                                                       Uitreiking materialen tas. 
 
 
 
 
Een Interkerkelijke bijeenkomst 
Op 29 september organiseerde Meredia in het gebouw aan de Westvest 90 een Interreligieuze bijeenkomst in 
samenwerking met de Vredeswerkgroep Schiedam, de Bahá’i gemeenschap en de Vrijzinnigen Schiedam.  
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Huiskamerdialogen 
De in 2017 gestarte en een succes geleken Huiskamerdialogen zijn voortgezet met twee groepen.  
8 mensen, 4 oud- en 4 nieuwe Schiedammers gaan met elkaar in dialoog over een thema dat vooraf wordt vastgesteld en 
staan onder leiding van een gespreksleider. Halverwege 2019 bleek echter dat gebruikte formule gedateerd was: alleen 
met elkaar in gesprek gaan in de dialoogvorm is te passief voor de deelnemers, zeker als de kennis van de Nederlandse 
taal onvoldoende is. 
De groepen zijn ieder gezamenlijk activiteiten gaan doen, zoals sporten, een uitstapje naar het Arboretum in Rotterdam 
en een bezoekje aan de daktuinen in Schiedam. Tijdens de activiteiten blijkt er voldoende gelegenheid voor ongedwongen 
gesprekjes in de dialoogvorm. 
 
 
‘Hoe zit het bij ons thuis?’  
Het kussenproject, dat Meredia in 2015 startte, slaat nog steeds aan. Met elkaar kussens maken en praten over de eigen 
achtergrond nodigt uit tot een dialooggesprek waardoor men zich gehoord en gezien voelt. De kussens zijn dit jaar weer, 
via Vluchtelingenwerk, geschonken aan zo’n 40 nieuwe Schiedammers, als welkomstgeschenk en aan anderen die een 
steuntje in de rug konden gebruiken.  
Mensen die het leuk vinden om te naaien, te borduren, of op een andere manier bezig te zijn met textiel, maakten de 
kussens. Er zijn diverse groepen actief, maar er kunnen nog meer mensen meedoen, omdat dit een tijdloos project is.  
Hieruit zijn mooie en warme contacten ontstaan, die hen hopelijk helpen wanneer zij in hun eigen woning een eigen 
bestaan gaan opbouwen en om zich thuis te gaan voelen in Schiedam. 
Ongeveer 25 Schiedammers werkten mee aan het maken van de kussens. 
 

 
 
 
 
Schilderworkshop 
De schilderworkshop, een tweemaandelijkse activiteit onder leiding van Juan Heinsohn in Inloophuis De Wissel, is haar 4e 
succesvolle jaar in gegaan. Bij de bijeenkomst wordt er eerst geluisterd naar een verhaal of gedicht van de deelnemers. 
Dit thema kan gebruikt worden als inspiratie voor het schilderen. Na afloop vertellen de deelnemers elkaar over hun 
schilderwerk en wat hen bewogen heeft. Wisselend nemen er 6 tot 8 mensen deel aan de workshop. 
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Mandalaworkshop 
Dit is een workshop waar maandelijks mandala’s getekend en gekleurd worden. Er zijn wisselend 5 deelnemers die aan 
deze activiteit deelnemen. De mandala’s zullen onderdeel uitmaken van de expositie 10 jaar Meredia.  

       

 

Exposities 
Op 7 september is in het gebouw van het Apostolisch Genootschap een expositie geopend met schilderijen geïnspireerd 
op het gedicht van Jana Beranova ‘Ik wens je…’.  Het gedicht bestaat uit 12 strofen. Bij iedere strofe zijn schilderijen 
gemaakt. De schilderijen zijn gemaakt door de  leden van de schildergroep 
Op 6 december is de expositie ’10 jaar Meredia’ in de Wissel geopend. Een overzicht van schilderijen en mandala’s uit de 
afgelopen jaren. 
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Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen 
Meredia heeft op allerlei manieren meegewerkt aan de activiteiten van de Manifestgroep. Voor veel van de activiteiten 
was zij initiatiefnemer, zoals het ‘kussenproject’. Op de website van Meredia is een eigen tablet ‘Schiedam Verwelkomt 
Vluchtelingen’ ingericht.  
Verder heeft Meredia gefaciliteerd bij de aanvraag van subsidies en bij de financiering van activiteiten.  
Op 11 december organiseerde de Manifestgroep in het Wenneker Cinema een programma in het kader van de 
Internationale Dag van de Rechten van de Mens. De manifestgroep stond dit jaar stil bij de actuele situatie in Syrië. 
De documentaire, eerder te zien bij 2Doc BNN-VARA, ‘Stad van twee lentes’ is vertoond. 

Incidentele dialoogactiviteiten van Meredia 
1 mei   Workshop radicalisering in inloophuis de Weerklank 
16 april  Dialoogavond over vooroordelen en vragen over het samenleven met moslims  

i.s.m. Stichting MeSam   
 

 

Tweede Lustrum Meredia 
Op zaterdag 2 november vierde Meredia haar 10-jarig bestaan met een sfeervol feest in het Museum in Schiedam met als 
thema ‘Loslaten en verbinden’. 
De genodigden werden ontvangen voor een rondleiding over de tentoonstelling ‘Modest fashion’. Deze tentoonstelling 
laat de ontwikkeling en de vrijheid in kledingkeuze zien in het Midden-Oosten en toont hoe deze zich ook in Europa heeft 
verspreid.  
Na de rondleiding werden de gasten ontvangen voor een drankje in de kelder van het Museum, waarna men zich 
verplaatste naar het auditorium. De ca. 100 gasten vormden een gevarieerde groep met diverse culturele achtergronden. 
Het doel van Meredia is immers mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar in verbinding brengen met 
als motto: Bekend maakt bemind. 
Rita van der Eijk, oprichtster van Meredia opende het feest met een terugblik op 10 jaar Meredia. 
Burgemeester Cor Lamers bedankte haar voor haar inzet voor de inwoners, oud en nieuw, van Schiedam. Hij benoemde 
met name het initiatief om alle nieuwkomers en statushouders een warm welkom te bereiden in Schiedam met de 
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Manifestgroep die zij samen met Wim, haar echtgenoot en veel anderen heeft vormgegeven.  
Daarna volgde een theatervoorstelling, geschreven door Lisa Meijer en Martijn Gijsen twee jonge mensen. 
Zij tonen in het stuk een verbluffend actuele toekomst van onze maatschappij die in het jaar 2050 een durende strijd laat 
zien tussen de Mono’s, die slechts op zichzelf gericht zijn en  vooral via sociale media communiceren en behept zijn met 
de negatieve mono-waarden: desinteresse en veroordelen en de Dia’s die het belang van de dialoog bepleiten en in het 
bezit zijn van de waarden: luisteren en accepteren. 
Door de treffende en enthousiast gespeelde voorstelling werden de gasten aan het denken gezet, waarna zij uitgenodigd 

werden om de maaltijd te gebruiken die was klaargemaakt door Schiedammers uit Syrië, Iran, Turkije en Nederland. 

Tijdens de maaltijd gingen zij, naar voorbeeld van de Dia uit de voorstelling, dan ook enthousiast met elkaar in gesprek. 

Kortom: een feestelijke, gezellige, warme en sfeervolle viering van 10 jaar Meredia, die vooral een uitstekende afspiegeling 

was van datgene waar Meredia voor staat: verbinden en loslaten en weer opnieuw verbinden. 
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Donaties 
Zonder financiële ondersteuning zou ons werk niet uitgevoerd kunnen worden. Dit jaar mochten we subsidie ontvangen 
van de Stichting Haëlla, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. , de Gemeente Schiedam en Het Oranje fonds.  

Meredia 2020 
Na een druk en feestelijk lustrum jaar heeft Meredia de balans opgemaakt. De activiteiten schilderen, huiskamerdialoog 
en mandala-tekenen hebben hun eigen plaats gevonden; ze doen recht aan ons motto in 2019 “verbonden en loslaten”. 
Ze kunnen op eigen kracht verder. 
We gaan wel door met het begeleiden van de activiteiten “Ik woon in de Buurt”, het maken van “kussen voor 
nieuwkomers” en de “interreligieuze bijeenkomsten”, omdat wij weten dat deze activiteiten voor vele mensen het 
verschil kunnen maken. 
 
 
Volg ons voor meer in formatie op de website: www.meredia.nl. en op facebook 
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