
 

 

1 
 

 
 

JAARVERSLAG MEREDIA 2020 
 

De Stichting Meredia spant zich 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 al 
onze activiteiten. “Bekend maakt bemind” is niet voor niets ons motto! 

 

Projecten en activiteiten in 2020 
De Stichting Meredia kent twee basis projecten en biedt plaats aan een externe activiteit de Manifestgroep. De basis 
projecten zijn “Ik woon in de buurt” en de Dialoog activiteiten.  
 

• Het project “ik woon in de buurt” speelt in op het gegeven dat statushouders vaak praktische informatie nodig 
hebben. De bedoeling van het project is om gezinnen welke de weg lijken kwijt te raken met eenvoudige 
middelen verder te helpen op weg naar integratie. 
Binnen onze mogelijkheden willen wij samen op weg gaan met de kinderen, bij voorkeur met de ouders erbij, en 
leuke dingen doen. We besteden intussen aandacht aan de taal en aan het thuisraken in Nederland. We werken 
zo aan meer verbinding van oud-Schiedammers met nieuwe Schiedammers, de statushouders.  We benadrukken 
hier dat het niet om specifieke taalles gaat.  
 
 

• Dialoog-activiteiten worden het gehele jaar door georganiseerd waarbij we zoveel mogelijk mensen vanuit 
Schiedam uitnodigen, waardoor het netwerk van de nieuwe Schiedammers zich kan versterken en kan groeien. 
Waarbij we uit blijven gaan van de slogan van Stichting Meredia, “Bekend maakt Bemind”. Op de website van de 
stichting Meredia staat de activiteitenagenda. De dialooggroepen zijn het kussen-project, de interreligieuze 
bijeenkomsten, de schildergroep, jeugd-activiteiten en specifieke activiteiten ingegeven door de Corona-tijd 
beperkingen voor onze nieuwe Schiedammers. 

•  

•  

• De samenwerking tussen Manifestgroep en Meredia.  Beide organisaties trekken al een aantal jaren samen op. De 
Manifestgroep is geen rechtspersoon maar ontvangt van de gemeente wel een activiteitenbudget. De 
gemeentelijke regelgeving vereist echter dat een subsidieontvanger een rechtspersoon is (stichting of vereniging) 
om voor een langer aantal jaren in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. De Manifestgroep heeft ervoor 
gekozen, gelet op basis  van de jarenlange hechte samenwerking, een (zelfstandige) werkgroep binnen Meredia 
te worden, en zo ook gebruik te maken van de faciliteiten die Meredia kan bieden, zoals bij subsidieaanvragen.  
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Project ‘Ik woon in de buurt’ 
 
Dit project, waarbij vrijwilligers statushouders begeleiden bij hun inburgeringstraject, heeft na een korte stop door de 
eerste lockdown , toch gedeeltelijk doorgang kunnen vinden.  
De huisbezoeken konden alleen doorgaan als de coronamaatregelen goed toepasbaar waren. Zo dit niet kan hebben de 
vrijwilligers regelmatig app- of telefonisch contact met 8 gezinnen.      
Dit project organiseert Meredia samen met het Trefpunt Schiedam. In 2021 hopen we de samenwerking uit te breiden  
met de stichting Enactus Erasmus Universiteit Rotterdam.     

• Yvonne Roolaart, toenmalig coördinator Trefpunt en Rita van der Eijk, directeur van de Stichting Meredia, zijn in 
de pilot fase nagegaan hoe er het meest effectief om kan worden gegaan met sociale instabiliteit in gezinnen. 
Vanuit de contacten, die Mila Bansie (opvolger Yvonne Roolaart ) heeft met de gezinnen, is er zicht op die 
situaties waar hulp nodig is en waar behoefte aan lichte ondersteuning is.  

• Marleen Franken, in Rotterdam bij de Jeugdzorg werkzaam, zal in haar vrije tijd de vrijwilligers begeleiden en 
inspelen op situaties die een professionele hulpverlening nodig hebben. 

• Bij een aantal gezinnen is inmiddels een vrijwilliger aangesteld, onder leiding van Mila Bansie en collegae.  

• Dankzij het Oranjefonds heeft Meredia voor alle vrijwilligers een grote tas met speel-leermaterialen in de vorm 
van boeken en spelletjes om Nederland te leren kennen, kunnen aanschaffen.  

•  

 
 
Voor zover nu is te beoordelen zijn er goede resultaten bereikt; kinderen worden rustiger, ouders gaan zich zekerder 
voelen waardoor de integratie beter gaat. Er is nog steeds vraag naar vrijwilligers, die statushouders willen begeleiden. 
 

Interreligieuze verkenningsbijeenkomsten 
In samenwerking met de Vrijzinnigen Schiedam en leden van de Bahá’i Gemeenschap wordt 2 tot 3 keer per jaar een 
interreligieuze verkenningsbijeenkomst georganiseerd.  Per keer delen 7 mensen hun traditie en hun bezieling met alle 
aanwezigen. Dit houdt in dat er per keer andere mensen vanuit hun geloofsovertuiging meedoen.  
We waren te gast bij de Vrijzinnigen Schiedam op de Westvest en bij de Jacobuskerk. De bijeenkomst in de Jacobuskerk 
kon helaas niet fysiek plaatsvinden vanwege Corona, maar wel via een tweetal zoom-bijeenkomsten. Op 21 september 
2020 was er een mooie bijeenkomst in de Dorpskerk van de Protestantse gemeente Kethel. 
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Dialoogprojecten 
 
Kussenproject ‘Hoe zit het bij ons thuis?’  
Met elkaar kussens maken en praten over de eigen achtergrond nodigt uit tot een (dialoog)gesprek waardoor men zich 
gehoord en gezien voelt. Door de Covid-19 uitbraak is deze activiteit tijdelijk gestaakt.  
Wel hebben Meredia samen met De Weerklank op 24 oktober, de week van geluk, het initiatief genomen om kussens van 
het project te bezorgen bij mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is extra leuk dat 6 leerlingen van 
het Stedelijk Gymnasium in het kader van hun maatschappelijk stage 25 kussens hebben bezorgd. Het kussenproject slaat 
nog steeds in ruime mate aan. 
 

                                  
 
De schildergroep 
Gelet op de beperkingen die van overheidswege zijn opgelegd, hebben er geen activiteiten plaats gevonden. 
 
‘De jeugd wil ook wat’ 
In de coronatijd kunnen jongeren veel leuke dingen niet doen.  Op 21 december organiseerde Meredia daarom, samen 
met het Trefpunt, een online escape-room-spel voor Schiedamse jongeren, van hier en van overal en nergens, onder 
leiding van een spelmaster. Dit online escape-room-spel voor de jeugd is mogelijk gemaakt door Meredia. Er waren 2 
what’s app groepen die meededen.  
 
Project bedankjes  
Dankzij stichting Kleine coronahulp hebben we 75 bedankjes naar de vrijwilligers rondom het Trefpunt uit mogen delen. 
De vrijwilligers waren blij verrast.  
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Nieuwe Schiedammers 
 
Kaartenactie 
Voor het kaarteninitiatief heeft Juan Heinsohn Huala (zelf als Chileens vluchteling begin jaren ’80 naar Nederland 
gekomen) de kaart vormgegeven.  
In mei zijn door vrijwilligers 210 kaarten met een persoonlijke boodschap geschreven aan Schiedamse statushouders en 
mensen die momenteel geen vaste woon- en verblijfplaats in Schiedam hebben. Daarmee wilden we uitdragen dat 
Schiedammers aan hen denken en hen een hart onder de riem steken. De reacties van een aantal ontvangers waren 
hartverwarmend.  

In de kaart was een uitnodiging van het Stedelijk Museum Schiedam opgenomen, waarin mensen werden uitgenodigd 
voor een gratis bezoek met museum-rondleiding. 

 
 
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 Vluchtelingen Werk Schiedam. Het was een geslaagde dag. 
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Corona: Mondkapjes gemaakt door statushouders. 
 
In het kader van de Coronamaatregelen is er een initiatief ontstaan voor het verkopen van mondkapjes, gemaakt door 
statushouders. De intentie was deze mondkapjes via o.a. de Voedselbank en wijkcentrum de Erker ‘om niet’ te 
verstrekken aan Schiedammers met een zeer smalle beurs. In de veronderstelling dat ook deze groep dadelijk van o.a. het 
OV-gebruik gaat maken om naar school, werk of opleiding te gaan en niet in staat zal zijn om deze fleurige stoffen 
mondkapjes zelf aan te schaffen.  
Via Meredia en de Manifestgroep werden de mondkapjes voor 5 euro per stuk verkocht, 4 euro voor de makers en € 1 
euro voor de Voedselbank. Er is 500 euro aangeboden aan de Voedselbank. 
Het Stedelijk Museum Schiedam heeft, tot aan haar verbouwing, het verkopen van de kapjes gefaciliteerd. Mede 
daardoor zijn er heel veel kapjes verkocht. 
Jan Willen de Boer heeft hiervan een mooie reportage gemaakt, deze is te zien via  
YouTube https://youtu.be/sNvnC8BAv-g  Een filmpje over de mondkapjes en kaartenactie  is te zien in het project Oh Ja 
Joh Corona op de site van De Stokerij    

 

 
  
 

                                               
 

https://www.facebook.com/watch/1011497952226333/700508634042825/?__cft__%5b0%5d=AZUXJJJOkxmm6qrqCcFv4jVskNC6sWskZTsx8UrK6V5fEYrC5GRilTKLYMcPEwZmh3NUncy-HK10bG6uf3myPwbEj0Mq_uqmd3cYRF1zu6cM7q5rti1mil04isYKyxY_OBYRQmtrBBGztM_mwUjC8-zdfUa_350-3O6VZimWYYvFrw&__tn__=C%2CP-R
https://www.facebook.com/watch/1011497952226333/700508634042825/?__cft__%5b0%5d=AZUXJJJOkxmm6qrqCcFv4jVskNC6sWskZTsx8UrK6V5fEYrC5GRilTKLYMcPEwZmh3NUncy-HK10bG6uf3myPwbEj0Mq_uqmd3cYRF1zu6cM7q5rti1mil04isYKyxY_OBYRQmtrBBGztM_mwUjC8-zdfUa_350-3O6VZimWYYvFrw&__tn__=C%2CP-R
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Slotwoord 
Ja het was een apart jaar waarin activiteiten goed gingen en andere weer minder goed. Al met al hebben we met diverse 
instanties ons best gedaan er wat van te maken. Wat gezien de vele bedankjes, die we kregen ook gewaardeerd is. 
Volgend jaar gaan we door met datgene waar we goed in zijn. Activiteiten organiseren voor mensen vanuit diverse 
achtergronden.   
 

Donaties 
Het werk van Meredia is alleen mogelijk door de giften van fondsen, organisaties en vrijwilligersorganisaties. In 2020 
kregen wij financiële bijdragen van het de Gemeente Schiedam, de Stichting Kleine Coronahulp, Wijdoenmee.nu, Haella 
Fonds, Drukwerk Kralingen en andere gulle gevers.  
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Manifestgroep  
 
Dringende oproep aan Burgemeester en Gemeenteraad 
Op 8 maart stuurde de Manifestgroep een brief naar Burgemeester Lamers en de Gemeenteraad van Schiedam. Het was 
een dringende oproep om Stichting Vluchtelingenwerk en ‘Defence for Children’ te ondersteunen en zich aan te sluiten bij 
de ‘Coalition of Willing’, die zich inzet voor een ruimhartige opvang van vluchtelingen op de Griekse eilanden. In de brief 
dringt zij erop aan dat de Burgemeester en de Gemeenteraad de Duitse burgemeesters te volgen, die zich bij deze Coalitie 
hebben aangesloten. Europa dient haar verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van deze vluchtelingen. 
Deze brief heeft er mede toe geleid dat de gemeenteraad besloten heeft zich garant te stellen voor de opvang van 500 
kinderen. Samen met partij Denk is hier op TV Schiedam een toelichting op gegeven.  
  
Brandbrief aan de 2e kamer  
In juni is er een brandbrief aan de 2e kamer geschreven waarin aandacht gevraagd wordt voor vluchtelingen zonder 
status. Deze groep blijft veelal onder de radar, de meeste voorzieningen zijn dicht (behalve de Pauluskerk), de medische 
voorzieningen zijn marginaal en hulp is vaak ver te zoeken. Gevolg is dat deze groep mensen nog verder geïsoleerd raakt. 
In Schiedam krijgt deze groep gelukkig de aandacht van vrijwilligers in wijkcentrum de Erker. Dit initiatief en de daaruit 
voortvloeiende contacten met fracties in de 2e kamer loopt nog. Deze brief heeft ertoe bijgedragen dat 100 vluchtelingen 
vanuit kamp Moria worden opgevangen. We vinden het een wat mager resultaat.   
 
De branden in het Vluchtelingenkamp Moria  
Ondanks de zeer recente grote branden op het opvangkamp Moria in het Griekse Lesbos, waardoor 13.000 mensen nog 
erger in de shit zitten en kinderen zonder ouders/verzorgers in mensonterende barre leefomstandigheden moeten 
overleven wil de Nederlandse regering nauwelijks in beweging komen. De 50 kinderen die Nederland nu in ons land wil 
opnemen is volstrekt onvoldoende en een druppel op een gloeiende plaat. We willen ook vanuit Schiedam meer druk 
gaan zetten op de regering voor een veel humaner vluchtelingenopvang in Nederland. We zijn, evenals zoveel andere 
organisaties en initiatieven in Nederland, bezig met het opstellen van een brief aan deze regering om veel meer te doen 
dan het opnemen van 50 kinderen en 50 volwassenen uit de vluchtelingenkampen.  
Wie een kopie van deze brief wil gebruiken om zelf een brief aan de regering te schrijven, kan dat ons laten weten. Her en 
der in het land vinden bijeenkomsten plaats om de regering zover te krijgen meer te doen dan wat nu de plannen zijn. 
Op 10 december 2020 was er in het Wennekerpand een manifestatie die aandacht voor vluchtelingenkinderen vroeg. 
 
 

 

 

 


