JAARVERSLAG MEREDIA 2017
De Stichting Meredia spant zich al 9 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 al onze activiteiten. “Bekend maakt bemind” is niet voor niets ons
motto!
Meredia in 2017
Vanuit de gedachte ‘Bekend maakt Bemind’ gingen we 2017 in.
Een nieuwe start werd gemaakt met de organisatie van kleinschalige dialoogtafels, schilderen mandalaworkshops en natuurlijk het maken van kussens voor een ‘steuntje in de rug’
voor iedereen die dat nodig heeft: nieuwe- en oud- Schiedammers.
Projecten en activiteiten in 2017
Nieuw in 2017: De huiskamerdialoog
Naast de al langer bestaande activiteiten die hun waarde en succes hadden bewezen,
creëerde Meredia een nieuwe activiteit: de huiskamerdialogen.
Een huiskamerdialoog is een dialoog waarbij het doel is om met maximaal 8 mensen de
dialoog aan te gaan. Hierbij worden vier, pas kort in Schiedam wonende Schiedammers
uitgenodigd en vier al lang in Schiedam wonende Schiedammers. De avonden zijn onder
leiding van een gespreksleider. De deelnemers bepalen zelf het onderwerp. De plaats van
samenkomst is wisselend bij een van de deelnemers thuis. Dit zorgt voor een prettige, veilige
en ongedwongen sfeer. Er zijn 2 groepen gevormd, die één maal per maand bij elkaar
komen.
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Andere Dialoog-projecten en -activiteiten in 2017
Alle activiteiten zijn er op gericht samen iets te doen en in dialoogvorm met elkaar te praten.
a. Schilderworkshop
De schilderworkshop is een tweemaandelijkse activiteit waarbij we eerst luisteren
naar een gedicht of een verhaal van de deelnemers. Dit kan gebruikt worden als
inspiratie voor het schilderen.
Na afloop van de workshop vertellen de deelnemers over hun schilderwerk, de
betekenis en hun inspiratie. Dit zijn altijd mooie momenten, want dan horen we van
elkaar wat ons bewogen heeft. Er zijn 8 deelnemers. De workshop staat onder leiding
van Juan Heinsohn en vindt plaats in het inloophuis “De Wissel”.

De deelnemers van de schilderworkshop hebben tijdens de week van geluk geschilderd over
en naar aanleiding van het thema Geluk. Tijdens de afsluitingsbijeenkomst van de Week van
Geluk werden in de foyer van het Theater aan de Schie, deze schilderijen geëxposeerd.
Een afsluitende expositie vindt plaats in het Inloophuis “De Wissel” tot maart 2018.
b. Mandala workshop
Dit is een activiteit waarbij mandala’s getekend en gekleurd worden. De activiteit
vindt 1 maal per maand plaats en er zijn 6 deelnemers.
Tijdens de afsluitende expositie in het inloophuis “De Wissel” zijn ook mandala’s
tentoongesteld.
5 januari is een workshop bij de dames van de Muradiye moskee.
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c. Filosofie groepje
In klein verband komt een groepje mensen bij elkaar om te filosoferen over een
filosoof, of een zelfgekozen onderwerp. Dit zijn leerzame avonden. De groep komt
ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar.
d. Kussenproject “Hoe zit het bij ons thuis”.
Dit project bestaat al een paar jaar en heeft zo’n succes dat het ook dit jaar weer is
voortgezet.
Door middel van deze activiteit komen mensen vanuit diverse culturen bij elkaar en
ontwerpen en maken kussens. De kussens worden cadeau gegeven als
welkomstgeschenk aan nieuwe Schiedammers en vluchtelingen. Ook geven we de
kussens aan Schiedammers , die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Op verschillende locaties worden de kussens gemaakt: in o.b.s. De Taaltuin, in
inloophuis De Weerklank. De creativiteitsgroep van de Erker gaat kussens maken.
Mensen op individuele basis, die niet meer vaak uit huis gaan hebben toch plezier
aan het maken van kussens. Ze voelen zich hierdoor meer onderdeel van de
maatschappij.

In totaal hebben in 2017 ongeveer 35 mensen hieraan meegedaan en hebben we 98 kussens
uitgedeeld. In samenwerking met Vluchtelingenwerk Schiedam gaan we 1 keer per 6 weken
naar de locatie van Vluchtelingenwerk alwaar we kussens uitdelen. Het welkom heten van
nieuwe schiedammers wordt in samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligers uitgebreid tot
het brengen van huisbezoeken indien mogelijk.
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‘Bekend maakt bemind’ aanbod voor scholen
Meredia ontwikkelde een aantal jaren geleden een programma voor leerlingen om hun
kennis te laten maken met het Christendom, Islam en het Jodendom.
In de lessen gaan we op zoek naar de overeenkomsten tussen deze 3 religies. Elk jaar zijn er
aanvragen. Met 3 groepen van de bovenschoolse voorziening InZicht zijn we naar de Grote
Kerk en Muradiye moskee geweest.
Opgavegroep Schiedam
Stichting Meredia is gevraagd deel te nemen aan de Opgave groep Schiedam, hierin zitten de
organisaties die te maken hebben met de opvang van Statushouders. Het doel van deze
groep is om voor statushouders een routeplan te ontwikkelen, zodat de statushouder na
ongeveer anderhalf jaar op de plek zit welke bij hem of haar past. Stichting Meredia richt
zich op de pilot: vergroten van draagvlak, waar ook de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt
Vluchtelingen haar nadruk op legt.
Samenwerking
Het hele jaar door werken we met allerlei organisaties samen, daar waar mogelijk is.
Door het meedoen met de week van geluk hebben we ook weer nieuwe contacten
opgedaan om mee samen te werken, zoals de Driemaasstede en Seniorenwelzijn.

Meredia in 2018
Meredia gaat haar 9e jaar in van activiteiten. We gaan ons bezinnen hoe we aandacht
kunnen geven aan ons 10 jarig lustrum.
We gaan door met de kleine activiteiten zoals we die opgestart zijn in 2017.
We hebben een mooi nieuw project op het oog: het maken van een wereldtapijt voor vrede.
We gaan een kleed maken dat wordt versierd met gekleurde plastic doppen ,doppen van
bierflesjes en ander “afval”-materiaal. Aan verschillende instanties en kerken wordt
gevraagd om doppen en voor het kleed nuttige materialen in te zamelen. Op een nader te
bepalen tijdstip zullen we het kleed maken en kijken of we er een blijvende plek voor
kunnen vinden. Mevr. E. Miedema van de o.b.s. De Taaltuin zal haar expertise gebruiken
voor het ontwerp.
Voor meer informatie: www.meredia.nl
Via het fonds WIjdoenmee.nl hebben we voor 5 statushouders een donatie gekregen zodat
zij kunnen gaan sporten. Stichting Meredia zal dit via de huiskamerdialogen verder
begeleiden.
Dankzij de Rabobank, De gemeente Schiedam en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn
we in staat geweest om al deze activiteiten te verrichten. Ook in 2018 hopen we weer
financieel ondersteund te worden.
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