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Voorwoord

Ook in 2021 hebben het virus en maatregelen 
zijn invloed gehad op de internationale 
christelijke gemeenschappen en ons werk.  
De meeste gemeenschappen houden stand 
onder deze moeilijke omstandigheden e’n 
vinden manieren om van betekenis te zijn en 
te blijven voor de mensen die zij dienen. Deze 
mensen zijn vaak de mensen die in het systeem 
tussen wal en schip vallen. Het contact met de 
kerk is hun houvast, zowel in geestelijke als in 
fysieke nood. Zo houden de kerken met hun 
beperktere middelen mensen letterlijk op de 
been. Als SKIN-Rotterdam blijven we ook in 
deze omstandigheden die gemeenschappen 
ondersteunen waar wij kunnen. U leest er in dit 
verslag meer over. 
 
Toekenning van financiering heeft ervoor 
gezorgd dat we nieuwe projecten konden 
starten: Waarde in Werkkracht, Partners in de 
Wijk, Stap uit Armoede en SKIN-Young, Vacci-
natiebereidheid en Verschillen Overbruggen. 
Het nieuwe ouderenproject Vitaal & Voorbereid  
start in 2022 en ook hopen we weer nieuw 
werk op te zetten in de ondersteuning van 
vluchtelingen.  
 
SKIN-Rotterdam was in het nieuws door onze 
bijdrage aan een landelijk online verkiezings- 
debat gepresenteerd en gestreamd door de EO 
met actuele onderwerpen als wonen, integratie 
en vrijheid van godsdienst. In januari hebben 
we het boekje ‘Wereldkerk in 010’ gepresen-
teerd aan de wethouder Bert Wijbenga van 
integratie en samenleven. Het boekje met de 
zeven portretten van Rotterdamse Migranten 
Kerken geeft een mooi inzicht in de diversiteit 
van de internationale kerken in Rotterdam. U 
kunt het boekje bij ons bestellen tegen ver-
zendkosten.  

The International Christian communities were 
not left out in the burden of the global pan-
demic that affected us all since 2020 to 2021. 
Despite the challenges and it’s impact, our 
communities still maintained relevance to the 
people we serve. These people are often the 
ones who fall between the cracks in the sys-
tem. Identifying with the church is their anchor 
both in spiritual and physical need. This is how 
churches, with their limited resources, literally 
keep people going. At SKIN-Rotterdam we con-
tinue to support these communities where we 
can, even in these circumstances. You can read 
more about it in this report.

 
Awards of funding have allowed us to start new 
projects: Value in Workforce (Waarde in Werk-
kracht), Partners in the Neighborhood (Part-
ners in de Wijk), Step Out of Poverty (Stap uit 
Armoede), SKIN-Young, Vaccination Readiness 
(Vaccinatiebereidheid) and Bridging Differen-
ces (Verschillen Overbruggen). The new elderly 
project Vitaal & Voorbereid will start in 2022 
and we also hope to set up new work in refu-
gee support again. 

 
SKIN-Rotterdam was in the news through our 
contribution to a national online election de-
bate presented and streamed by the EO with 
current topics such as housing, integration and 
freedom of religion. In January we presented 
the booklet ‚World Church in 010‘ to the al-
derman Bert Wijbenga of integration and living 
together. The booklet with the seven portraits 
of Rotterdam Migrant Churches gives a nice 
insight into the diversity of the international 
churches in Rotterdam. You can order the boo-
klet from us at shipping costs.  

Preface
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In september hebben we de prijs ‘Overbrugger 
2020’ uitgereikt aan wethouder Michiel Grauss 
voor zijn bijdrage aan armoedebestrijding, 
schuldenaanpak en informele zorg. 

 
In mei hebben we met bestuur en staf de 
koers voor de volgende jaren uitgezet. In 2022 
bestaat SKIN-Rotterdam 15 jaar. De visie van 
SKIN-Rotterdam is onveranderd. Wij geloven in 
de meerwaarde van internationale christelijke 
gemeenschappen en de kracht van ‘eenheid 
in diversiteit’. De Bijbel leert ons om onszelf 
te zien als lichaamsdelen die samen een goed 
functionerend geheel vormen. 

Onze missie blijft het verbinden van de nu 
200 internationale christelijke gemeenschap-
pen in Rotterdam en omstreken, met elkaar, 
andere gemeenschappen en de maatschappij 
zodat hun stem wordt gehoord en zij een pos-
itieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit 
doen we door de gemeenschappen te verster-
ken in hun organisatie en de maatschappelijke 
uitdagingen. Ons motto voor de komende jaren 
is IMPACT.  
 
We willen impact hebben door een bijdrage  
te leveren aan en aan te schuiven bij gesprek-
ken en besluitvorming over het welzijn van 
burgers van onze stad.

Het verslag dat voor u ligt laat zien dat de 
basis voor deze ontwikkeling aanwezig is. We 
bidden en vertrouwen dat God ons werk blijft 
zegenen.  
 
Namens het bestuur, 
Bishop Nana Opoku (voorzitter)

In September we presented the ‘Overbrugger 
2020’ award to alderman Michiel Grauss for his 
contribution to poverty alleviation, debt ma-
nagement and informal care.  
 
In May, we set the course for the next few years 
with the board and staff. In 2022, SKIN-Rotter-
dam will have existed for 15 years. The vision of 
SKIN-Rotterdam is unchanged. We believe in 
the added value of international Christian  
communities and the power of ‘unity in diver-
sity’. The Bible teaches us to see ourselves as 
body parts that together form a functioning 
whole. 

Our mission remains to connect the now 
200 international Christian communities in 
Rotterdam and surroundings, with each other, 
other communities and society so that their 
voices are heard and they make a positive 
contribution to society. We do this by strengt-
hening the communities in their organization 
and social challenges. Our motto for the  
coming years is IMPACT. 

 
We want to have Impact by contributing and 
participating where the welfare of citizens of 
our city is discussed and decided upon.

The report before you shows that the basis 
for this development is there. We pray and 
trust that God will continue to bless our work.  
 
On behalf of the board, 
Bishop Nana Opoku (Chairman)
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Het vorige jaar hebben we hiervoor de structuur 

opgezet met de nieuwe vormgeving van de web-

site, de online wegwijzer, maandelijkse update voor 

internationale gemeenschappen en digitale flyers 

voor activiteiten, ieder kwartaal een vriendenbrief, 

gebruik van sociale media en een duidelijke aan- 

sluitprocedure.  

Door de voortdurende en wisselende corona- 

maatregelen valt het persoonlijke face-to-face con-

tact grotendeels weg. Dat maakt het niet eenvoudig 

om in contact te blijven met de gemeenschappen. 

Doordat we de gemeenschappen opzochten bij 

vragen en voor de nieuwe projecten hebben we 

toch nog regelmatig mensen gezien. Digitaal blijkt 

WhatsApp een onmisbaar middel in de individuele 

contacten en ook telefonisch weten mensen ons 

goed te vinden.  

Last year we set up the structure for this with the 

new design of the website, the online signpost, 

monthly update for international community and  

digital flyers for activities, quarterly friend letter, 

use of social media and a clear connection proce-

dure. 

 

Due to the constant and changing coronagraphs, 

personal face-to-face contact is largely dropped. 

This does not make it easy to stay in touch with the 

communities. Because we sought out the communi-

ties for questions and for the new projects, we still 

saw people regularly. Digitally, WhatsApp proves to 

be an indispensable tool in the individual contacts 

and also by phone people know how to find us.  

Krachtig Verbonden is het driejarig  

programma dat loopt vanaf maart 2019. In 

dit project komt onze missie naar voren. 

Verbinden van gemeenschappen met 

elkaar en hun omgeving en versterken van 

de internationale kerken om een krachtige 

stem te zijn in de samenleving. 

In dit project gaat het om toerusting en 

verbinden. Een goede communicatie met 

de gemeenschappen is hiervoor onmis-

baar. 

Krachtig 
Verbonden

Powerfully Connected is the three-year 

program that runs from March 2019. This 

project reflects our mission. We are 

connecting communities to each other 

and their environment with the aim of 

strengthening international churches to 

be a powerful voice in society. 

This project is about equipping and con-

necting. Good communication with the 

communities is indispensable for this. 

Powerfully 
Connected

Communicatie

Communication
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Voor de organisatorische toerusting 
van kerken hebben we dit jaar de 
volgende activiteiten verzorgd: cursus 
penningmeesterschap en financieel beheer, 
twee workshops projectvoorstellen schrijven, 
twee workshops over huisvesting van kerken, 
een intervisie Bestuur & Organisatie en een 
workshop over de nieuwe Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

Voor twee van de cursussen is voor de 
uitvoering samengewerkt met respectievelijk 
het project Train van Samen010 en Netwerk 
Dak. Daarnaast zijn er twee inloopspreekuren 
geweest op het gebied van projecten en 

For the organizational equipping of churches we 
have provided the following activities this year: 
a course on treasury and financial management, 
two workshops on writing project proposals, 
two workshops on housing of churches, a peer 
review on Governance & Organization and a 
workshop on the new Act on Management and 
Supervision of Legal Entities (WBTR). 

For two of the courses, the implementation 
was in cooperation with the project Train of 
Samen010 and Netwerk Dak, respectively. In 
addition, there were two drop-in sessions on  
projects and fundraising. 

Cursussen en workshops 
Toerusting

Training courses
and workshops
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Social courses 
and workshops

Ter voorbereiding op de landelijke verkiezingen is 

in samenwerking met de ChristenUnie een cursus 

gegeven over ‘Geloof in Politiek’. Met de Ener-

giebank Rotterdam is een training energiecoach 

gegeven en er is een workshop coronavaccinatie 

verzorgt door een arts uit een van de internationale 

kerken. De opname van de workshop over corona-

vaccinatie is beschikbaar gebleven voor mensen die 

niet aanwezig konden zijn en heeft online bijna 60 

views gehaald. SKIN-Rotterdam is nu medetrekker 

van de lerende praktijk eenzaamheid migranten van 

Coalitie Erbij Rotterdam. In dat kader hebben we in 

het najaar een partnerbijeenkomst voor formele en 

informele organisaties georganiseerd met lezingen 

over onderzoeksresultaten en discussies over het 

bereiken van mensen met een migratieachtergrond 

die zich eenzaam voelen. 

Bij deze bijeenkomst waren rond de 40 mensen 

aanwezig waaronder deelnemers uit internationale 

kerken.  

In preparation for the national elections, a course 

on ‘Geloof in Politiek’ was given in cooperation 

with the ChristenUnie. An energy coach training 

was given with the Energiebank Rotterdam and a 

workshop on corona vaccination was given by a 

doctor from one of the international churches. The 

recording of the workshop on corona vaccination 

remained available for people who could not attend 

and has reached almost 60 views online. 

SKIN-Rotterdam is now a co-leader of the learning 

practice loneliness migrants of Coalitie Erbij Rotter-

dam. In that context, we organized a partner mee-

ting for formal and informal organizations in the fall 

with lectures on research findings and discussions 

on reaching people with a migrant background who 

feel lonely. Not less than 40 people attended this 

meeting including participants from international 

churches. 

Cursussen en workshops 
maatschappelijk
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Women in Ministry Women in Ministry
De Women in Ministry groep is twee keer online 

bij elkaar gekomen om uit te wisselen. Een van de 

bijeenkomsten was in de vorm van een contextuele 

Bijbelstudie met als onderwerp de verschillende  

denkbeelden over de impact van corona en de  

coronamaatregelen. Daarnaast zijn we met een groep 

vrouwen naar de expositie ‘Maria Magdalena’ in het 

Catharijne Convent geweest en zijn we met een 

groep vrouwen op een meerdaags Retreat geweest 

bij de Zusters van Denekamp met als thema ‘Uit rust 

komt kracht’. De vrouwen nodigen elkaar ook over en 

weer uit voor door hun kerk georganiseerde vrouwen 

conferenties en sturen elkaar bemoedigingen via de 

groepsapp. Binnen de groep zijn ook drie vrouwelijke 

voorgangers van Nederlandse kerken actief.

The Women in Ministry group has met twice online 

for exchange. One of the meetings was in the form 

of a contextual Bible study about the different 

views on the impact of corona and corona measu-

res. In addition, we went with a group of women to 

the exhibition ‘Maria Magdalena’ in the Catharijne 

Convent and we went with a group of women on a 

multi-day Retreat at the Sisters of Denekamp with 

the theme ‚From rest comes strength‘.The women 

also invite each other for women‘s conferences 

organized by their church and send each other 

encouragement through the group social media 

platform. Within the group there are also three 

women pastors of Dutch churches active.

Gedicht van Rev. Joan Delsol 
Meade, Holland Methodist 

Church naar aanleiding 
van het bezoek aan de 

tentoonstelling over Maria 
Magdalena

Poem by Rev. Joan Delsol 
Meade, Holland Method-
ist Church following the 

visit to the exhibit on Mary 
Magdalene

Mary, Mary, quite contrary:
who are you really?
Apostle of Apostles
for indeed he sent you first
to tell the men and others
to step out 
from unsatisfying self-sufficiency
into God’s possibility
repenting
restarting
resetting
renewing and cleansing
comfort and healing
rest in reclining
and reaching
accepting, fulfilling
and reaching a place
of enabling peace 
abundance and power
in God.
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vrouwen waren bij 4 meetings, uit  
19 verschillende gemeenschappen

women participated in 4 meetings,
from 19 different communities

Women in Ministry

29
internationale kerken deden  
mee met Serve the City

international churches have  
participated in Serve the City  

Serve the City

27

views bij 4 verbindende activiteiten en  
ongeveer 100 directe deelnemers

views on 4 connecting activities with 
about 100 participants 

views · views

5250

adviesvragen uit 55 verschillende 
gemeenschappen 

166 requests for advice from 55  
different communities

adviesvragen · requests

166

toerustingsactiviteiten met 83 deelnemers  
uit 43 verschillende gemeenschappen 
equipping activities with 83 participants  
from 43 different communities

toerusting · equipping

10
internationale kerken sloten zich in 2021  
aan bij SKIN-Rotterdam (80 kerken totaal)

international churches affiliated with  
SKIN-Rotterdam by 2021 (total of 80 churches) 

kerken · churches

6

corona-dossier op onze 
website, later geïntegreerd 
in de Wegwijzer

online COVID-file on our 
website, later integrated in 
the Wegwijzer

corona
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As communities get used to the corona measures, 
the number of counseling requests is somewhat less 
than the previous year. Many of the advice questions  
were about the housing of the churches (30%). 
Churches have not been able to meet for a long 
time or only to a very limited extent that has con-
sequences. Churches are looking for smaller spaces 
or are looking for a space again but there are also 
churches that are actually looking for a larger space 
to be able to receive more people at 1.5 meters. 
However, finances are often inadequate for this. Al-
most all the churches fell outside the criteria set for 
entrepreneurs. Also the coup de grace of the City 
of Rotterdam unfortunately turned out to be only a 
delay of payment. 

In addition to advice on housing, much advice 
was given on administration/management of the 
churches (20%). And there were also many ques-
tions about fundraising (16%). We were able to 
help several communities with their applications 
to SOFAK. Partly this was still with the emergen-
cy fund established last year, partly for diaconal 
projects. The emergency fund of SOFAK was dis-
continued at the end of the year. Applications for 
support are now handled as a regular application. 
Several communities participated in the Christmas 
actions of SOFAK and Coalitie Erbij by distributing 
small gifts to people who could use a little support. 
Corona topics were mainly advice on whether or 
not to continue church services and vaccinations 
(14%). Churches have always done a lot of commu-
nity outreach and shelter people who fall outside 
of all systems. The corona crisis has made this more 
visible and there has been more cooperation in food 
distribution to people in poverty, we also received 
several questions about this (11%). There were also 
questions about the issues of undocumented peo-
ple (5%) and work (4%).  

Nu de gemeenschappen gewend raken aan de 

coronamaatregelen is het aantal adviesvragen wat 

minder dan het vorige jaar. Veel van de advies-

vragen gingen over de huisvesting van de kerken 

(30%). Kerken hebben lange tijd niet of maar zeer 

beperkt kunnen samenkomen en dat heeft con-

sequenties. Kerken zochten naar kleinere ruimten 

of zochten opnieuw een ruimte, maar er zijn ook 

kerken die juist een grotere ruimte zochten om 

meer mensen te kunnen ontvangen op 1,5 meter. 

Financiën waren hier echter vaak ontoereikend 

voor. De kerken vielen vrijwel allemaal buiten de 

criteria die opgesteld zijn voor ondernemers. Ook 

de coulance van de Gemeente Rotterdam bleek 

helaas alleen maar uitstel van betalen te zijn. 

Naast de adviezen over huisvesting is ook veel 

advies gegeven over administratie/bestuur van de 

kerken (20%). En waren er ook veel vragen over 

fondsenwerving (16%). We hebben verschillende 

gemeenschappen kunnen helpen met hun aan-

vragen bij SOFAK. Deels was dit nog bij het vorig 

jaar opgerichte noodfonds, deels voor diaconale 

projecten. Het noodfonds van SOFAK is eind van 

het jaar opgeheven. Aanvragen voor ondersteuning 

worden nu als een reguliere aanvraag behandeld. 

Meerdere gemeenschappen hebben meegedaan 

met de kerstacties van SOFAK en Coalitie Erbij 

door kleine attenties te verspreiden onder mensen 

die een steuntje konden gebruiken. Corona onder-

werpen waren vooral adviezen over het al dan niet 

doorgaan van kerkdiensten en vaccinaties (14%). 

Kerken doen altijd al veel aan maatschappelijke 

activiteiten en vangen mensen op die buiten alle 

systemen vallen. De coronacrisis heeft dit meer 

zichtbaar gemaakt en er is meer samengewerkt in 

de voedselverstrekking aan mensen in armoede, 

hier kregen wij ook meerdere vragen over (11%). 

Daarnaast waren er vragen over de problematiek 

van ongedocumenteerden (5%) en werk (4%). 

Individual advice 
and guidance

Individueel advies 
en begeleiding
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Tijdens corona tijd is het wat stiller geweest in de zoektocht naar huisvesting. Veel internationale kerken hadden 
genoeg aan de waan van de dag, de online diensten en in contact blijven met mensen. Nu alle restricties weer afne-
men zie je een grote behoefte aan bijeenkomsten. Mensen snakken ernaar weer elkaar te ontmoeten en samen te 
geloven. En dan komt meteen de vraag naar passende ruimte weer naar boven. Soms moet je je oren openhouden 
en kijken of er mooie combinaties zijn te maken. Ik hoor dat in Charlois een stichting een nieuwe ruimte gaat betrek-
ken. Aan hen heb ik gevraagd of deze ruimte op zondag gebruikt kon worden voor een kerk. Dat vonden ze goed, en 
dan maar meteen de vraag of ze zouden kunnen samenwerken op het gebied van het kinderwerk wat de stichting en 
de kerk allebei doen. Dat wilden ze zeker wel... Zo zie je dat de juiste combinatie ook kan leiden tot wederzijdse ver-
sterking. Een andere kerk wilde het kerkgebouw kopen dat ze op dat moment huurden. Ze kwamen er financieel niet 
uit en de kerk vertrekt. Gelukkig kwam dat me op tijd ter ore zodat de eigenaar van het kerkgebouw nu aan tafel zit 
met een aantal andere geïnteresseerde kerken. Ik stel dan meteen voor dat als de kerk het gebouw koopt, ze deze 
verhuren aan een andere kerk wanneer zij de ruimte niet gebruiken. Dan sla ik weer meerdere vliegen in een klap. 
Soms is het net een schuifspelletje. Met als doel zoveel mogelijk kerken aan passende ruimte te helpen....

Harm van Schie 
(Huisvesting Kerken)

During corona time, things have been a bit quieter in the 
search for housing. Many international churches had enough 
of the delusion of the day, online services and staying in 
touch with people. Now that all the restrictions are decreas-
ing again you see a great need for meetings. People yearn to 
meet each other again and to believe together. And then the 
question of suitable space arises again. Sometimes you have 
to keep your ears open and see if there are good combi-
nations to be made. I hear that in Charlois a foundation is 
going to move into a new space. I asked them if this space 
could be used for a church on Sundays. They agreed, and 
then immediately asked if they could cooperate in the area 
of children’s work that the foundation and the church both 
do. They were certainly willing to do that... So you see that 
the right combination can also lead to mutual reinforcement. 
Another church wanted to buy the church building they were 
renting at the time. They couldn’t work it out financially and 
the church is leaving. Fortunately, this came to my attention 
in time so the owner of the church building is now at the table 
with a number of other interested churches. I then immedi-
ately suggest if that if the church buys the building, they rent 
it out to another church when they are not using the space. 
Then again I kill several birds with one stone. Sometimes it’s 
like a sliding game. With the goal of helping as many church-
es as possible find suitable space....

Harm van Schie  
(Housing Churches)
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Verbinden Connect
Door de coronacrisis kon de geplande netwerk-

bijeenkomst van internationale kerken aan het 

begin van het jaar niet doorgaan. Wel hebben we 

een online kick-off van het seizoen gehouden met 

een presentatie van de plannen voor het jaar en 

uitwisseling. De nieuwjaarsreceptie met de samen-

werkende partners Samen010 en Mara is vanwege 

corona uitgevoerd als een online talkshow, ver-

zorgd vanuit een internationale kerk. Doordat we 

dit online deden konden we meer delen over onze 

projecten en onze maatschappelijke betrokken-

heid. Zowel kerken als maatschappelijke organisa-

ties hebben de talkshow gevolgd. 

In februari is samen met de landelijke SKIN en 

de EO een verkiezingsdebat voor internationale 

kerken georganiseerd met actuele onderwerpen 

als wonen, integratie en vrijheid van Godsdienst. 

De vragen aan de politici werden gesteld door ver-

tegenwoordigers van internationale kerken door 

middel van filmpjes en interactie via de live chat. 

In november hebben we een, vanwege de toen 

weer aangescherpte coronamaatregelen, sobere 

interkerkelijke Thanksgiving viering gehouden. 

Hieraan verleenden leiders uit vier verschillende 

kerken met verschillende talen medewerking en 

was er muziek uit zowel internationale als Ned-

erlandse kerken. De participatie van internatio-

nale gemeenschappen aan Serve the City van 

Samen010 was weer groot. 

Due to the corona crisis, the planned networking 

meeting of international churches at the beginning 

of the year could not take place. However, we did 

hold an online kick-off of the season with a pre-

sentation of the plans for the year and exchange. 

The New Year’s reception with the cooperating 

partners Samen010 and Mara was, due to corona, 

conducted as an online talk show, hosted by an 

international church. Doing this online allowed us 

to share more about our projects and our commu-

nity involvement. Both churches and civil society 

organizations followed the talk show. 

In February, together with the national SKIN 

and the EO, an election debate for international 

churches was organized with current topics such 

as housing, integration and freedom of religion. 

Questions to the politicians were posed by rep-

resentatives of international churches through 

videos and interaction via live chat. 

In November, because of the then again tightened 

coronation measures, we held a sober interde-

nominational Thanksgiving celebration. Lead-

ers from four different churches with different 

languages participated and there was music from 

both international and Dutch churches. The par-

ticipation of international communities in Serve 

the City by Samen010 was again great. 
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Where possible, connections are made for repre-

sentation of pastors from international churches on 

special occasions such as the commemoration of 

the bombing of Rotterdam May 14. SKIN-Rotterdam 

participated together with a pastor of an interna-

tional church in a symposium of Dutch churches 

on the Emden Synod. We also participated in a 

strategy day of the Reformed Congregation Rotter-

dam Centrum and we gave a presentation at PKN 

Bergschenhoek as a result of the booklet ‘Lente in 

de Kerk’ which was published last year. In January 

we presented the booklet ‘World Church in 010’ 

to the alderman Bert Wijbenga of integration and 

living together. The booklet with the seven portraits 

previously published in the newspaper Trouw gives 

a nice insight into the diversity of the internation-

al churches in Rotterdam. You can still order the 

booklet from us at shipping costs. 

In September we presented the award ‘Overbrugger 

2020’ to alderman Michiel Grauss of poverty allevi-

ation, debt management and informal care for his 

efforts and those of his team.

Waar mogelijk worden verbindingen gelegd voor 

representatie van voorgangers van internationale 

kerken bij speciale gelegenheden zoals de herden-

king van het bombardement op Rotterdam 14 mei. 

SKIN-Rotterdam heeft samen met een voorgang-

er van een internationale kerk geparticipeerd in 

een symposium van Nederlandse kerken over de 

synode van Emden. Ook hebben we meegewerkt 

aan een strategiedag van de hervormde gemeente 

Rotterdam Centrum en hebben we een presentatie 

gegeven bij PKN Bergschenhoek naar aanleiding van 

het vorig jaar verschenen boekje ‘Lente in de Kerk’. 

In januari hebben we het boekje ‘Wereldkerk in 010’ 

gepresenteerd aan de wethouder Bert Wijbenga 

van integratie en samenleven. Het boekje met de 

zeven portretten die eerdere in het dagblad Trouw 

zijn verschenen geeft een mooi inzicht in de diver-

siteit van de internationale kerken in Rotterdam. U 

kunt het boekje nog steeds bij ons bestellen tegen 

verzendkosten. 

In september hebben we de prijs ‘Overbrugger 

2020’ uitgereikt aan wethouder Michiel Grauss van 

armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele 

zorg voor zijn inzet en die van zijn team. 
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This new project was created in consultation with 
the Integration & Society Department of the City of 
Rotterdam as a result of the discussions about the 
problems of people with Dominican backgrounds as 
mentioned in the report of Rotterdam Groups from 
2020. 

This project started at the end of April, through 

engagement with stakeholders in the Neighbor-

hood, we work with international communities to 

make connections with other civil society organiz-

ations (professional and volunteers) who are wor-

king in their neighborhoods to help people in the 

challenges they face every day. Volunteers from the 

churches receive guidance if necessary supported 

with training in carrying out or expanding their own 

community activities and building their network. In 

cooperation with Mara, an ‘organization photo’of 

the communities was made to describe the starting 

situation of the involvement in the neighborhood 

and society as a whole of the churches. Subse-

quently, an action plan was made with these com-

munities for social activities they want to develop or 

expand. To carry out these action plans they receive 

start-up money from the project. The action plans 

cover different topics in the social domain especi-

ally child and youth work, elderly work and social 

support. The communities all need more intensive 

guidance in project work, and/or embedding in the 

Partners in the 
Neighbourhood

Partners in  
de Wijk
Dit nieuwe project is in overleg met de afdeling 
Integratie & Samenleving van de Gemeente 
Rotterdam tot stand gekomen naar aanleiding van de 
gesprekken over de problematiek van mensen met 
Dominicaanse achtergrond zoals genoemd in het 
rapport Rotterdamse groepen uit 2020. 

Het project is eind april gestart. In Partners in de 

Wijk gaan we met internationale gemeenschappen 

aan de slag om verbindingen te leggen met andere 

maatschappelijke organisaties (professionele en 

vrijwillige) de in hun wijk bezig zijn om mensen 

te helpen in de uitdagingen die ze iedere dag 

tegenkomen. Vrijwilligers uit de kerken krijgen 

begeleiding zo nodig ondersteund met training 

bij het uitvoeren of uitbreiden van hun eigen 

maatschappelijke activiteiten en het opbouwen van 

hun netwerk. In samenwerking met Mara is van de 

gemeenschappen een ‘organisatiefoto’ gemaakt 

om de uitgangssituatie van de betrokkenheid 

op de wijk en de samenleving als geheel van 

de kerken te beschrijven. Vervolgens is met 

deze gemeenschappen een actieplan gemaakt 

voor maatschappelijke activiteiten die zij willen 

ontwikkelen of uitbreiden. Voor het uitvoeren 

van deze actieplannen krijgen ze start-werkgeld 

vanuit het project. De actieplannen beslaan 

verschillende onderwerpen in het sociale domein; 

vooral kinder- en jongerenwerk, ouderenwerk en 

sociale ondersteuning. De gemeenschappen hebben 

allemaal nog meer intensieve begeleiding nodig in 

het projectmatig werken en/of de inbedding in het 

wijknetwerk. Daar willen we in het volgende jaar 

graag mee verder gaan.
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Ik vond het goed om samen met anderen in de wijk te 
kunnen werken. Met dit project werd de zichtbaar-
heid van organisaties in de wijk duidelijker. De buren 
waren centraal, het was goed om de wijk waar de 
kerk zit beter te leren kennen. Voor onze kerk was 
het fijn om samen te werken en de leiders beter te 
leren kennen. De stap naar samenwerking is gezet, 
en de samenwerking is goed.

Interview met pastor Raquel  

(CDR Sinai)

I liked being able to work with others in the district. 
With this project, the visibility of organizations in 
the neighborhood became clearer. The neigh-
bors were central, it was good to get to know the 
neighborhood where the church is located better. 
For our church, it was nice to work together and get 
to know the leaders better. The step to cooperation 
was taken, and the cooperation is good.

Interview with pastor Raquel  

(CDR Sinai)

9 ‘organisatiefoto’s’ van gemeenschappen

‘organization pictures’ of communities

9 actieplannen van 7 gemeenschappen
action plans from 7 communities

We hadden gemerkt dat veel mensen hun financiële 
situatie niet in orde hebben, en dat ze ook niet zo 
goed weten wat ze moeten doen. Door samen te 
werken met de wijk hebben we een workshop op-
gezet: MoneyMoves, waarbij we met jong en oud veel 
van elkaar hebben geleerd. We hebben mensen op 
weg kunnen helpen om de eerste stappen te nemen 
naar een netter en beter financieel overzicht. 

Interview met Hensley  

(Van God is de kracht)

We had noticed that a lot of people don’t have their 
financial situation in order, nor do they know very 
well what to do. By partnering with the district, we 
set up a workshop: MoneyMoves, where we learned 
a lot from each other with young and old. We were 
able to help people take the first steps towards a 
tidier and better financial overview.

Interview with Hensley 

(Van God is de kracht)
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018 Krachtig Verbonden

Samen investeren we 
in de ontwikkeling van 
kinderen en gezinnen

Together we invest in 
the development of 

children and families



Opvoeding & 
Ontwikkeling

Education &  
Development

Het project Opvoeding & Ontwikkeling gestart in 

september 2019 begint een vaste waarde te worden 

in het aanbod van SKIN-Rotterdam. Opvoeding leeft 

binnen de internationale gemeenschappen. Aan de 

ene kant is er het zich in de opvoeding verhouden 

tussen verschillende normen en waarden van de eigen 

culturele achtergrond en die van de Nederlandse 

samenleving. En de wens om de kinderen te laten sla-

gen in de Nederlandse samenleving (zie hiervoor ook 

bij SKIN-Young hieronder). Aan de andere kant is er 

de zorg van de leiders van internationale kerken voor 

gezinnen waar het niet goed gaat met de opvoeding.

 In 2021 is een nieuw cohort van vijf kerken 

ingestroomd in het training- en intervisie traject en 

daarnaast zijn er open activiteiten. Het traject begint 

met de basistraining ‘Zorg voor het gezin’ waarin 

ontwikkeling van kinderen en alles wat daar bij komt 

kijken wordt besproken. Tijdens de intervisies is op 

een open wijze gesproken over het bespreken van 

taboes. De training en intervisies zijn begeleid door de 

stichting Chris en Voorkom. 

Algemene workshops en een werkgroep zijn gegeven 

met de onderwerpen ‘De kracht van het eigen ver-

haal’ door een opvoedingsdeskundige van de Hoge-

school Rotterdam, ‘Eerste Hulp bij Online Opvoeding’ 

van de stichting Who Am I? en seksuele opvoeding 

en kinderen en jongeren helpen met leren door de 

stichting Chris en Voorkom. Drie hiervan zijn op lo-

catie gegeven bij de gemeenschappen zelf met een 

grote opkomst.

The project Parenting & Development was initia-

ted in September 2019. This initiative is starting to 

become a fixture in SKIN-Rotterdam‘s offerings. 

Parenting is alive and well within the international 

communities. On the one hand, there is the relati-

onship in parenting between different norms and 

values of one‘s own cultural background and those 

of Dutch society. Our desire is to enhance the ca-

pacity of the children to succeed in Dutch society 

(see also SKIN-Young below). On the other hand, 

there is the concern of the leaders of international 

churches for families where parenting is not going 

well. 

 In 2021 a new cohort of five churches en-

tered the training and peer review program and in 

addition there are open activities. The track starts 

with the basic training ‚Caring for the Family‘ in 

which child development and all that it entails is 

discussed. During the intervisions the discussion of 

taboos was done in an open way. The training and 

intervisions were supervised by the Chris Foundati-

on and Voorkom. 

General workshops and a working group were given 

with the topics ‘The power of one’s own story’ by 

an education expert from the Hogeschool Rotter-

dam, ‘First Aid for Online Education’ by the Who 

Am I? foundation and sexual education and helping 

children and young people learn by the Chris and 

Voorkom foundation. Three of these were given on 

location at the communities themselves with great 

attendance.

12

sleutelpersonen van 5 ge-
meenschappen volgden 
de Basistraining ‘Zorg 
voor het gezin’ 

key persons from 5 
communities followed 
the Basic training ‘Care 
for the family’

120

deelnemers uit 12 ver-
schillende gemeenschap-
pen in 5 workshops

participants from 10 
different communities in 
5 workshops

2

intervisies met 11 sleutel-
personen uit 5 gemeen-
schappen

Intervisions with 11 key 
persons from 5 commu-
nities
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SKIN-Young SKIN-Young
In 2021 zijn we gestart met SKIN-Young als jongeren-

onderdeel van SKIN-Rotterdam. Het is bedoeld als 

een christelijk netwerk voor en door jongeren uit 

internationale kerken in Rotterdam en omstreken.  

Met SKIN-Young willen we een plaats creëren voor 

jongeren om elkaar te helpen met hun talenten en 

kennis zodat zij professioneel en persoonlijk kunnen 

groeien en hun plek in de samenleving in kunnen ne-

men. Samen groeien voor een positieve impact. 

In 2021 we initiated SKIN-Young as a youth compo-

nent of SKIN-Rotterdam. The objective of the idea 

is to create a Christian network for and by young 

people from international churches in Rotterdam 

and surrounding areas. With SKIN-Young we want to 

create a place for young people to help each other 

with their talents and knowledge so they can grow 

professionally and personally and take their place in 

society. Growing together for a positive impact. 

We willen dit bereiken door middel van netwerken, 

trainingen en het uitwisselen van kennis en ervaring 

over onderwerpen die relevant zijn voor de jongeren. 

Eerst is er een kernteam gevormd dat de eerste 

brainstorms heeft gehouden over de aanpak. Zij heb-

ben met elkaar een Instagram pagina en een landing-

spagina op de website opgezet zodat er een platform 

is voor het netwerk waar de activiteiten aan gekop-

peld kunnen worden. De eerste concrete activiteit 

was het uitdelen van ‘boosterboxen’ met positieve 

inhoud aan jongeren uit internationale kerken met at-

tributen voor een positieve mindset om jongeren een 

hart onder de riem te steken. Nu de basis staat willen 

We want to achieve this through networking, trai-

ning and exchange of knowledge and experience on 

topics relevant to young people. First, a core team 

was formed who held the first brainstorms about 

the approach. Together they set up an Instagram 

page and a landing page on the website so that 

there is a platform for the network to which the 

activities can be linked. The first concrete activi-

ty was to hand out ‚booster boxes‘ with positive 

content to young people from international chur-

ches with attributes for a positive mindset to give 

young people a boost. Sequel to the successful 

implementation of the  foundation phase, we want 
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volgers op ons nieuwe Instagram-platform  
en een landingspagina op de website

followers on our new Instagram platform  
and a landing page on our website

volgers · followers

48

 

jongeren uit 3 kerken vormen samen de  
kerngroep en zijn 5 maal bij elkaar gekomen

youth from 3 churches form the core group 
together and they have met 5 times

ambassadeurs · ambassadors

6

we het volgende jaar doorgaan met meer concrete 

activiteiten op vier relevante en actuele onderwerpen 

voor jongeren uit de internationale gemeenschappen 

met een migratieachtergrond: financiële problemen, 

emotionele en mentale problemen en toegang tot 

onderwijs en stageplekken. Het laatste in samenhang 

met ons project Waarde in Werkkracht.

to continue in the next year with  four action plan 

for young people from international communities 

with a migration background. This include; dealing 

financial problems, emotional and mental health 

support, and access to education and internships. 

The latter in conjunction with our Value in Work-

force project.

Mijn naam is Rosalinda Luis en ik ben 26 jaar oud. De 
reden dat ik mij bij SKIN-YOUNG heb aangesloten is 
heel eenvoudig. Het is een plek waar ik drie dingen kan 
dienen die ik het belangrijkst vind, namelijk de JEUGD, 
onze samenleving en God. Mijn dagelijkse motivatie 
komt van het kijken naar deze generatie en het pro-
beren te helpen, te ondersteunen en te geven op alle 
mogelijke manieren.

Rosalinda Luis
(kernteam SKIN-Young)

My name is Rosalinda Luis and I am 26 years old. 
The reason I joined SKIN-YOUNG is very simple. It is 
a place where I can serve three things that I care 
about most, the YOUTH, our society and God. My daily 
motivation comes from watching this generation and 
trying to help, support and give in any way I can.

Rosalinda Luis
(core group SKIN-Young)
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Dit project richt zich op het tegengaan van huiselijk 
geweld en kindermishandeling, door Rotterdamse 
vaders een uitlaatklep te bieden en hen te 
versterken in positieve gedragsalternatieven voor het 
omgaan met spanning. 

SKIN-Rotterdam is benaderd door Dona Daria 

om mee te werken aan dit project. Andere 

partners zijn Spior en Emancipator. In vijf kerken 

zijn dialoogsessies gehouden over de rol van 

de man in het gezin. Daarnaast is er nog een 

‘gentlemenworkshop’ verzorgd door Emancipator. 

De resultaten van het project zijn gepresenteerd 

in een masterclass voor professionals en een 

slotbijeenkomst met beleidsmakers en verwante 

organisaties. SKIN-Rotterdam heeft meegewerkt 

aan de sociale mediacampagne van Dona Daria en 

een eigen video verspreid onder haar achterban. 

Het project is nu afgerond, de lessen worden 

meegenomen in onze andere projecten. 

This project focuses on reducing domestic violence 
and child abuse by engaging Rotterdam fathers with 
support and strengthening them in positive behavio-
ral alternatives for dealing with tension. 

SKIN-Rotterdam was approached by Dona Daria to 

participate in this project. Other partners are Spior 

and Emancipator. In five churches, dialogue sessions 

were held about the role of the fathers in the family. 

In addition, a gentlemen’s workshop provided 

by Emancipator was held in another church. The 

results of the project were presented in a mas-

ter class for professionals and a final meeting with 

policy makers and related organizations. SKIN-Rot-

terdam participated in the social media campaign 

of Dona Daria and distributed its own video to its 

supporters. The project is now finished, the lessons 

will be taken into account in our other projects. 

Vaders  
onder Druk

Fathers under 
Pressure

42
deelnemers uit 5 verschillende gemeenschappen 
deden mee met de dialoogsessies

participants from 5 different communities  
participated in the dialogue sessions

10
deelnemers uit 1 gemeenschap die meededen 
met de gentlemenworkshop

participants from 1 community that participated 
in the Gentlemen’s workshop
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Waarde in 
Werkkracht

Value in  
Workforce
In the Christian migrant communities of Rotter-
dam, there are small and larger numbers of people 
who do not participate in the work process, so-
called ‘Unused Talents’. Barriers reported include: 
non-recognized diplomas; no money for further 
training; when to find work, less pay than current 
benefits; first integrate and only then work; low 
trust in the municipality and not knowing the sys-
tem. 

In addition, the communities know many women 
who are not entitled to benefits, they fall outside all 
existing systems. SKIN-Rotterdam, together with the 
communities, wants to help people who are look-
ing for work or want to start a business with skills, 
information and making contacts to employers or 
intermediaries. As of March, the funding for this 
project was in place. In this year, more than thirty 
job seekers have already been helped a step closer  
to suitable work, including a large proportion of 
young people with bicultural backgrounds. 

In de christelijke migrantengemeenschappen van 
Rotterdam bevinden zich kleine en grotere aantallen 
mensen die niet aan het arbeidsproces deelnemen; 
dit zijn de zogeheten ‘Onbenutte Talenten’. Ervaren 
belemmeringen zijn: niet erkende diploma’s; geen 
geld voor bijscholing; bij het vinden van werk minder 
loon dan huidige uitkering; eerst inburgeren en dan 
pas werken; laag vertrouwen in de gemeente en het 
systeem niet kennen. 

Daarnaast kennen de gemeenschappen veel niet 
uitkeringsgerechtigde vrouwen, deze vallen buiten  
alle bestaande systemen. SKIN-Rotterdam wil, 
samen met de gemeenschappen, de mensen die 
werk zoeken of een onderneming willen starten hel-
pen met vaardigheden, informatie en het leggen van 
contacten naar werkgevers of bemiddelaars. Vanaf 
maart was de financiering van dit project rond. In dit 
jaar zijn er al ruim dertig werkzoekenden een stapje 
verder geholpen naar passend werk waaronder een 
groot deel jongeren met een bi-culturele achter-
grond. 
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deelnemers gekoppeld aan een taalmaatje of een 
studiementor die begeleidt en meekijkt

participants matched with a language buddy or 
study mentor for coaching and observation

taalmaatje · language buddy

6

werkzoekenden geholpen
op weg naar betaald werk

job seekers helped in their 
journey to paid jobs 

hulp · help

30

deelnemers geplaats in cursussen 
rondom financiën

participants placed in finance courses

financiën · finances

11

deelnemers gecoacht in 
hun eigen bedrijf

participants coached in 
their own business

coaching

werkzoekenden hebben een 
(nieuwe) baan gevonden

job seekers have found a (new) job

baan · job

6 3

Of these, half had completed or were in the pro-
cess of completing an HBO or WO education, and 
a third had completed an MBO education. Thirteen 
participants were not in paid employment of which 
five were on welfare. These persons were active as 
volunteers in their church.  Twelve participants had 
a job and/or were studying and wanted support in 
finding another job or getting a higher income. The 
age of the people we helped ranged from 20 to 59. 
The questions are diverse but most were helped 
with updating their CV, connecting networks and 
helping with self-esteem. 

We also organized our own Salary Negotiation 
workshop. In addition, contacts have been made 
with various employers and we have participated in 
meetings of 010inclusive.

Hiervan had de helft een hbo- of wo-opleiding of 
is hiermee bezig en een derde een mbo-opleiding. 
Dertien deelnemers hadden geen betaald werk, 
waarvan vijf met een uitkering. Deze personen 
waren wel actief als vrijwilligers in hun kerk. Twaalf 
deelnemers hadden een baan en/of waren bezig 
met een studie en wilden ondersteuning in het 
vinden van een andere baan of het krijgen van een 
hoger inkomen. De leeftijd van de mensen die we 
hebben geholpen varieerde tussen de 20 en 59 jaar. 
De vragen zijn divers maar de meesten zijn geholpen 
met het updaten van hun CV, netwerken aan elkaar 
verbinden en helpen bij gevoel van eigenwaarde. 

Ook hebben we zelf een workshop Salaris Onder-
handelen georganiseerd. Daarnaast zijn er con-
tacten gelegd met diverse werkgevers en hebben 
we deelgenomen aan bijeenkomsten van 010in-
clusief.

€

024 Waarde in Werkkracht



coaching

Een intelligente jongeman met een mbo-4- 
diploma ICT heeft 3 keer geprobeerd om een 
hbo-opleiding te volgen, maar ook de derde 
opleiding vond hij niet bij hem passen. Hij besloot 
te stoppen, maar kon geen passende baan 
vinden. Hij werkte als bezorger. Maar tussen 
de studies door had hij heel veel werkervaring 
opgedaan, waarvan meer dan tien jaar als vrij- 
willige ICT’er bij zijn kerk. 

Hij zag dit zelf niet als werkervaring en zag zich-
zelf als een mislukkeling. Door wekelijks met hem 
te praten en hem te stimuleren om te reageren 
op een aantal vacatures die bij ons binnenk-
wamen, kreeg hij steeds meer zelfvertrouwen 
en ging hij op meer vacatures reageren. Uitein-
delijk kreeg hij via detacheringsbedrijven steeds 
meer aanbiedingen en kon hij kiezen voor de 
baan die het beste bij hem paste. De werkgevers 
wilden hem graag hebben omdat zijn cv ook 
vertelde wat hij kon en niet alleen welke studie 
hij had afgerond. Bij de gesprekken kwam hij vol 
zelfvertrouwen over en kon hij op zijn gemak de 
gesprekken voeren. Hij is nu op zijn plek.

An intelligent young man with an MBO4 diploma in 
ICT, tried 3 times to follow a HBO training, but he 
didn’t think the third training suited him either. He 
decided to quit, but could not find a suitable job. 
He worked as a delivery boy. But in between his 
studies he had gained a lot of work experience, 
including more than 10 years as a volunteer ICT 
worker at his church. 

He himself did not see this as work experience 
and saw himself as a failure. By talking to him 
every week and stimulating him to respond to a 
number of vacancies that came to us, he be-
came more and more self-confident and started 
to respond to more vacancies. Eventually he 
received more and more offers through second-
ment companies and was able to choose the job 
that suited him best. The employers wanted him 
because his resume also told what he could do 
and not just what studies he had completed. At 
the interviews, he came across as confident and 
was able to conduct the interviews at ease. He is 
in his place now. 
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Stap uit Armoede
Dit project richt zicht op het toerusten van de 

kerken om gezinnen te helpen om stappen te 

zetten uit de armoede, voorbij schaamte naar 

eigenwaarde en vanuit lethargie naar initiatief. 

SKIN-Rotterdam organiseert trainingen en 

coaching voor vrijwillige sleutelpersonen uit de 

gemeenschappen en legt verbindingen tussen 

de kerken en organisaties met kennis van zaken. 

We maken armoede bespreekbaar binnen de 

gemeenschappen en de sleutelpersonen uit de 

gemeenschappen zijn in staat gezinnen die bij hen 

aankloppen te helpen of door te verwijzen. Door 

de mensen binnen de internationale christelijke 

gemeenschappen te versterken op het gebied van 

armoede hopen we dat zij gaan behoren tot een 

groep van mensen met een migratieachtergrond 

die zich weerbaar opstellen en steeds meer een 

volwaardige plek innemen in de Nederlandse 

samenleving. Concreet willen we dat er in drie 

jaar 15 gemeenschappen worden toegerust met 

betrekking tot armoede en 150 gezinnen geholpen 

zijn om een stap te zetten uit hun situatie van 

armoede. Dit project is gestart in juli. 

Voor het project is Mervin van Putten aangetrok-

ken, met inhoudelijke kennis en ervaring met het 

onderwerp. Vrijwilligers van de gemeenschappen 

hebben deelgenomen aan een ‘train de trainer’ 

versie van Financieel Fit /Aan de slag met je talent 

van Colours of Impact. Met deze ‘bagage’ kunnen 

ze aan de slag om mensen uit hun gemeenschap of 

omgeving op weg te helpen.  

 

Het project gaat verder  

in 2022 met fysieke bijeen- 

komsten in de gemeenschappen  

over het bespreekbaar maken  

van het taboe van Armoede,  

het directe begeleiden van  

de concrete hulpacties en  

verdiepingsworkshops en  

intervisies.

9

vrijwilligers uit 5 gemeen-
schappen hebben een 
‘Train de trainer’ gevolgd

volunteers from 5 
communities attended a 
‘Train the trainer’
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equipped with regard to poverty in three years and 

150 families to have been helped to take a step out 

of their situation of poverty. The project started in 

July 2021, and Mervin van Putten was recruited for 

the project. He is knowledgeable and experienced 

with the subject. Volunteers from the communities 

have participated in a ‘Train the trainer’ version of 

Financial Fit /At work with your talent of Colours of 

Impact. With this ‘baggage’, they can get to work 

helping people from their communities. The project 

will continue in 2022 with physical meetings in the 

communities about making the taboo of Poverty 

negotiable. The direct accompaniment of the 

concrete aid actions and in-depth workshops and 

interactions. 

Step Out of Poverty
This project focuses on equipping churches to help 

families take steps out of poverty, beyond shame 

to self-esteem and from lethargy to initiative. 

SKIN-Rotterdam organizes training and coaching 

for volunteer key people from the communities 

and establishes connections between the churches 

and organizations with knowledge of the issues. We 

make poverty negotiable within the communities 

and the key persons from the communities are able 

to help or refer families who knock on their door. 

By strengthening the people within the internati-

onal Christian communities in the area of poverty, 

we hope that they will become part of a group of 

people with a migrant background who are resilient 

and increasingly take a full place in Dutch society. In 

concrete terms, we want 15 communities to be 
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Rode Kruis 
voedselproject
SKIN-Rotterdam is in 2021 een samenwerking 

aangegaan met het Rode Kruis waardoor 12 

internationale gemeenschappen participeerden 

in de verstrekking van voedselbonnen aan 

mensen die geen gebruik (kunnen) maken van de 

voedselbank, mensen zonder papieren of mensen 

die te maken hebben met ziekte, ouderdom of 

een beperking. Aan het begin ging het om ruim 

250 huishoudens met naar schatting 385 kinderen. 

Aan het eind van het jaar werden wekelijks 550 

voedselbonnen uitgedeeld door de deelnemende 

kerken. De huishoudens zijn vaak al buiten het 

systeem gevallen om allerlei redenen en de 

voedselbonnen zijn onderdeel van meer hulp en 

aandacht voor deze huishoudens. Positief effect 

van de actie van het Rode Kruis is dat de kerken 

onderdeel zijn geworden van een groter netwerk 

van maatschappelijke organisaties. Ze participeren 

in de groepsapp en er is uitwisseling van resources 

en oplossingen voor problematiek. Het Rode Kruis 

stapt nu over naar tijdelijke hulp bij acute nood en 

tegelijkertijd zoeken naar structurele oplossingen. 

In 2022 proberen wij de kerken hierin te 

ondersteunen vanuit het project Stap uit Armoede 

en zoeken met hen naar bronnen om de nodige 

voedselhulp door te kunnen zetten.      

Red Cross  
food project
SKIN-Rotterdam entered into a partnership with the 
Red Cross in 2021. This new relationship enabled 
12 international communities to participate in the 
distribution of food vouchers to people who do not 
(or cannot) use the food bank, the undocumented 
people or people dealing with illness, old age or 
disability. At the commencement of the project, 
over 250 households with an estimated 385 
children were supported. By the end of the year, 
550 food stamps were distributed weekly by 
participating churches. The households have often 
already fallen out of the system for a variety of 
reasons and the food stamps are part of  assistance 
to these households. A positive effect of the Red 
Cross action is that the churches have become part 
of a larger network of community organizations. 
They participate in the group social media platform 
and there is exchange of resources and solutions 
to problems. The Red Cross is now moving towards 
temporary help for acute needs and at the same 
time looking for structural solutions. In 2022 we try 
to support the churches in this from the project 
Step out of Poverty and look with them for sources 
to be able to continue the necessary food aid.      

12
internationale gemeenschappen deelden  
550 voedselbonnen uit van het Rode Kruis

international communities shared 550  
food vouchers/week from the Red Cross
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Taalplan
SKIN-Rotterdam is met Samen010 en Mara en 
-  sinds medio 2020 SPIOR - actief op het vlak 
van taalvrijwilligers voor non-formeel taal- 
onderwijs op locatie in de gemeenschappen. 

Dit taalaanbod is bedoeld voor nieuwe Neder-

landers die niet of voldoende inkomen hebben 

of om andere redenen (bijv. ontbreken van 

papieren) niet deel kunnen nemen aan het 

officiële taalaanbod maar wel de Nederlandse 

taal willen leren. Ook kan het aanbod dienen 

als opstap naar het taalaanbod van de door de 

Gemeente Rotterdam gecontracteerde parti-

jen. Daarnaast koppelen we taalvrijwilligers 

als maatjes aan personen die door bijzondere 

omstandigheden niet aan een groep kunnen 

deelnemen. 

In het vorige jaar is het taalaanbod vanwege de 

coronamaatregelen bijna stil komen te liggen. 

Online vormen zijn niet echt van de grond 

gekomen. Een deel van de nu nog 23 taalvrij- 

willigers heeft moeite met online werken. De 

nood is echter hoog en er begint weer vraag 

te komen naar ondersteuning van bestaande 

of oprichting van nieuwe kleinere taalgroepen 

in de gemeenschappen. Ook is er weer meer 

vraag naar taalmaatjes. De coördinator heeft 

contact gehad met de taalvrijwilligers. Nieuwe 

taalvrijwilligers worden op weg geholpen met 

materialen en leerlingen worden getest door 

de NT2 docent van Train/Samen010. We heb-

ben er vertrouwen in dat in het volgende jaar 

het project weer meer zal gaan lopen.

Language Plan
SKIN-Rotterdam is active with Samen010 and Mara 
and - since mid-2020 SPIOR - in providing language 
volunteers for non-formal language education on 
location in the communities. 

This language offering is intended for new Dutch 

citizens who do not have any or sufficient income or 

for other reasons (e.g. lack of papers) cannot parti-

cipate in the official language offering but do want 

to learn the Dutch language. The programme also 

provides a gateway to the language programmes  

of parties contracted by the Municipality of Rot-

terdam. In addition, we pair language volunteers 

as buddies with individuals who, due to special 

circumstances, are unable to participate in a group. 

In the previous year, the language offerings almost 

came to a standstill due to the corona measures. 

Online forms have not really taken off. Some of the 

currently 23 language volunteers have difficulty 

working online. However, the need is high and 

there is beginning to be a demand again to support 

existing or establish new smaller language groups 

in the communities. There is an increasing demand 

for language buddies. The coordinator has been 

in contact with the language volunteers, and new 

language volunteers are helped with materials and 

students are tested by the NT2 teacher from Train/

Samen010. We are confident that in the next year 

the project will run more again.

23

taalvrijwilligers waarvan  
8 nieuwe vrijwilligers

language volunteers  
of which 8 are new  
volunteers

5

matches met taalbuddies

matches with language 
buddies
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Verschillen 
Overbruggen

Bridging  
Differences

SKIN-Rotterdam is gevraagd voor dit project door 

de Gemeente Rotterdam. In dit project willen we 

mensen binnen ons netwerk stimuleren te komen met 

initiatieven die leiden tot het bespreekbaar maken 

van racisme en discriminatie en het overbruggen van 

verschillen met respect voor ieders eigenheid. Het 

bespreekbaar maken van racisme en discriminatie 

kan op verschillende manieren en er zijn vouchers van 

750-1000-1500 euro beschikbaar. 

SKIN-Rotterdam has been asked by the City of 

Rotterdam for this project. In this project we want 

to stimulate people within our network to come 

up with initiatives that lead to discussing racism 

and discrimination and to bridging differences with 

respect for everyone‘s individuality.  Making racism 

and discrimination negotiable can be done in diffe-

rent ways and there are vouchers of 750-1000-1500 

euro available. 

These are initiatives for conducting dialogues, giving 

a lecture, making a campaign video, live streaming 

or spoken word sessions etc. through which dialo-

gue takes place. It may also involve initiatives with 

a connecting character between groups of Rotter-

dammers such as young and old, different religious 

or cultural backgrounds, socio-economic position, 

etc. Examples include meals, debates, theater, mu-

sic, etc. Criteria have been drawn up for the dis-

tribution of the vouchers. The implementation has 

suffered greatly from the corona measures. Never-

theless, several initiatives still managed to achieve 

results. 

Het gaat om initiatieven voor het voeren van dialo-

gen, het geven van een lezing, het maken van een 

campagnefilmpje, live streaming of spoken word 

sessies etc. waardoor de dialoog plaatsvindt. Ook 

kan het gaan om initiatieven met een verbindend 

karakter tussen groepen Rotterdammers; bijvoor-

beeld jong en oud, verschillende geloofs- of cul-

turele achtergrond, sociaal-economische positie 

etc. Te denken valt aan maaltijden, debatten, 

theater, muziek etc. Voor het uitreiken van de 

vouchers zijn criteria opgesteld. De uitvoering heeft 

erg te leiden gehad onder de coronamaatregelen. 

Toch hebben verschillende initiatieven nog resultaat 

weten te bereiken. 
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A selection of the various initiatives:   

Young people reflect in short films on feeling at 

home in Rotterdam and offer to discuss this with 

others on social media. Portrait sessions of pastors 

of churches in a strange environment. Dialogue ses-

sions, within and between churches and other orga-

nizations. Conversation about diversity over a meal 

with a variety of dishes. Speed dating with someone 

from a different cultural background. Movies about 

diversity in politics. In response to the polarization 

evoked by the corona measures, the action +Maak-

deStadBeter was started.  

Een greep uit de verschillende initiatieven:  

Jongeren reflecteren in filmpjes over thuis voelen in 

Rotterdam en bieden op sociale media aan om met 

anderen hierover in gesprek te gaan. Portretsessies 

van voorgangers van kerken in een bevreemdende 

omgeving. Dialoogsessies binnen en tussen kerken 

en andere organisaties. Gesprek over diversiteit 

tijdens een maaltijd met diverse gerechten. Speed-

daten met iemand met een andere culturele achter-

grond. Filmpjes over diversiteit in de politiek. Naar 

aanleiding van de polarisatie die de coronamaatre-

gelen oproept is de actie +MaakdeStadBeter ge-

start. 

14

vouchers uitgedeeld  
aan initiatieven

vouchers distributed  
to initiatives
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Het ‘Verschillen Overbruggen’ project dat ik heb uitgevoerd heette ‘Tasting Youth Culture’. Doel 
van dit project was het neerzetten en uittesten van een concept waarbij ‘wildvreemde jongeren’ 
door het delen van hun individuele ‘food story’ elkaar op een dusdanige manier leren kennen dat 
er een diepere verbinding teweeg gebracht wordt. Dit alles zodat ze gemakkelijker op een open en 
begripvolle manier zware onderwerpen zoals racisme kunnen bespreken, zonder terughoudend-
heid maar wel met respect voor elkaar. Dat wilden we ook nog eens op een dusdanige manier doen 
dat het schaalbaar is zodat het in de toekomst op grotere schaal uitgevoerd kan worden. Daarom 
hadden we voor een hybride format gekozen waarbij er 4 deelnemers + een host op een live locatie 
waren, en 10-11 deelnemers op externe locaties via livestream meededen. Ondanks wat technische 
uitdagen konden we het event toch uitvoeren en waren we aangenaam verrast hoe ontzettend 
goed het concept rondom ‘food stories’ beviel. Er ontstond echt een serieuze verbinding waarbij 
het bespreken van racisme heel natuurlijk verliep en zonder strubbelingen. De feedback van de live 
deelnemers was dan ook zeer positief en smaakte naar meer. We zullen dit concept (eventueel in 
een licht aangepaste vorm) zeker trachten voort te zetten. Met de lessen van deze eerste keer zal 
het in het vervolg veel beter gaan! En dat is het mooie aan het het ‘Verschillen Overbruggen’ project, 
het geeft mensen met unieke ideeën de kans om deze ook echt tot stand te brengen, daar waar het 
anders nooit zou zijn gebeurd. En hieruit kunnen dus zeer bijzondere en waardevolle initiatieven 
voortkomen. Projecten zoals ‘Verschillen Overbruggen’ zijn dus ontzettend waardevol om mooie 
dingen mogelijk te maken, en mogen wat mij betreft zeker vaker gedaan worden!

Door: Bengyella Gwanmesia

The ‘Bridging Differences’ project that I carried out was called ‘Tasting Youth Culture’. 
The aim of this project was to set up and test a concept whereby ‘wild young people’, by 
sharing their individual ‘food story’, get to know each other in such a way that a deeper 
connection is brought about. All this to make it easier for them to discuss heavy topics 
such as racism in an open and understanding manner, without restraint but with respect 
for each other. We also wanted to do this in such a way that it is scalable so that it can 
be done on a larger scale in the future. Therefore, we had chosen a hybrid format where 
there were 4 participants + a host at a live location, and 10-11 participants at remote 
locations participating via live stream. Despite some technical challenges, we were still 
able to execute the event and were pleasantly surprised how incredibly well the concept 
around ‘food stories’ worked out. A serious connection was really created whereby the 
discussion of racism went very naturally and without friction. The feedback from the live 
participants was also very positive and tasted like more. We will certainly try to contin-
ue this concept (possibly in a slightly modified form). With the lessons learned from this 
first time, things will go much better in the future! And that is the beauty of the ‘Bridging 
Differences’ project, it gives people with unique ideas the opportunity to actually bring 
them to fruition, where otherwise it would never have happened. And from this, very 
special and valuable initiatives can arise. Projects like ‘Bridging Differences’ are therefore 
extremely valuable to make beautiful things possible, and as far as I’m concerned should 
definitely be done more often!

By: Bengyella Gwanmesia 
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We genieten van de  
veelkleurigheid van 
Rotterdam

We enjoy the  
diversity of  
Rotterdam



to hire a staff member, Izzy Mansour, specifically to 
provide information to the international churches 
and their surroundings. Izzy’s task was to provide 
information about corona to the Christian migrant 
communities but also more broadly in the neighbor-
hoods. This was done mainly by phone and through 
the social media contact and newsletters to leaders 
of the international communities. In the newsletters 
the emphasis was put on the role of the communi-
ties as Safe Haven for the people. If necessary, the 
staff member accompanied people to vaccination 
or testing sites to reduce barriers in access to the 
service. Our staff also went into the neighborhoods, 
especially in Rotterdam-South, to talk to people 
and spread the information in his existing and built 
up network. Through the bi-weekly consultation 
with the Municipal Health Service (GGD), we can 
focus our information on the current vaccination 
strategy and fine-grained vaccination campaigns. 
Conversely, we provide the GGD with information 
about what we hear in the neighborhoods.

SKIN-Rotterdam is vanaf de corona-uitbraak van 

maart 2020 actief om de internationale kerken  

voor te lichten over de maatregelen van de over-

heid én aan te sporen om de adviezen op te volgen 

om zo bij te dragen aan het beteugelen van de 

pandemie. Waar mogelijk hebben we de corona- 

activiteiten ingebed in bestaande projecten. 

 In het najaar hebben we dankzij een bij-

drage van de Gemeente Rotterdam een mede- 

werker, Izzy Mansour, kunnen aanstellen speciaal 

voor de voorlichting naar de internationale kerken 

en hun omgeving. In dit project wordt samengew-

erkt met SPIOR. Izzy had als taak voorlichting over 

corona te geven aan de internationale gemeen-

schappen maar ook breder in de wijken. Dit is 

vooral telefonisch en door middel van app contact 

en nieuwsbrieven aan leiders van de internationale 

gemeenschappen gedaan. In de nieuwsbrieven 

werd de nadruk gelegd op de rol van de gemeen-

schappen als Veilige Haven voor de mensen. Zo 

nodig ging de medewerker mee met mensen naar 

vaccinatie- of testlocaties om drempels te ver-

lagen. Ook ging hij de wijken in, vooral in Rotter-

dam-Zuid, om met mensen in gesprek te gaan en 

verspreidde hij de informatie in zijn bestaande 

en opgebouwde netwerk. Door het tweeweke-

lijks overleg met de GGD konden we onze infor-

matie richten op de actuele vaccinatiestrategie 

en fijnmazige prikacties. Andersom voorzagen wij 

de GGD van informatie over wat wij horen in de 

wijken.

Vaccination readiness
SKIN-Rotterdam has been active since the corona 
outbreak of March 2020, in educating the interna-
tional churches about the government’s measures 
and urging them to follow the advice in order to 
contribute to containing the pandemic. Where 
possible, we have embedded the corona activities 
in existing projects. In the fall,  through the contri-
bution from the City of Rotterdam, we were able 

Vaccinatiebereidheid
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Een oudere meneer zat vast in complottheorieën over de vaccinatie. We hebben wel een half uur 
gesproken over de filmpjes die hij gezien had en hem overtuigden dat er allerlei schadelijke stoffen 
in de vaccins zat. Nadat hij zijn verhaal gedaan had, vroeg ik door waarom hij daar zo zeker van 
was. Wat volgde was een enorm ingewikkeld verhaal over kwaadaardige farmaceutische bedrijven 
en dat zo de overbevolking teruggebracht werd. Met normale vragen ging ik er niet uitkomen. Deze 
meneer was overtuigd van de kwade wil van de machtshebbers. Ik brak eruit door hem te vragen 
hoeveel mensen hij kende en hoeveel daarvan vrienden waren. Na wat aarzelen bleek hij in de wek-
en en maanden van isolatie sterk vereenzaamd te zijn. De vier of vijf vrienden die hij had zaten in 
een bejaardencomplex en mochten geen bezoek en familie was er niet. Uit verveling was hij YouTube 
filmpjes gaan kijken en van het één was het ander gekomen. Hij kwam eens per week koffie drinken 
bij onder de Oranjeboom, maar moest daar dan wel een kwartier voor lopen. Dat is een hindernis 
op zijn leeftijd. We spraken in totaal iets meer dan anderhalf uur, waarna ik voorstelde om met hem 
mee te gaan om te gaan vaccineren. Dat werd geaccepteerd. Ons bezoek aan de prikpost werd 
uiteindelijk een uitje voor deze meneer. Veel van mijn werk liep in dat perspectief. Mensen zijn niet 
per se tegen vaccinatie. Er speelt angst, eenzaamheid en oud zeer in allerlei mengverhoudingen. Ik 
ben heel dankbaar dat ik dat heb mogen leren zien, want het maakt ook duidelijk waar wij als chris-
tenen het verschil kunnen maken en vaak ook gedaan hebben in de twee coronajaren achter ons. 

Izzy Mansour 
(advies en begeleiding van kerken op het gebied van corona)

One elderly gentleman was stuck in conspiracy theories about vaccination. We spent 
as much as half an hour talking about the movies he had seen that convinced him that 
there were all kinds of harmful substances in the vaccines. After he had told his story, 
I went on to ask why he was so sure of that. What followed was an enormously compli-
cated story about evil pharmaceutical companies and that this is how overpopulation 
was reduced. Normal questions were not going to get me anywhere. This gentleman 
was convinced of the ill will of those in power. I broke out of it by asking him how many 
people he knew and how many of them were friends. After some hesitation, it turned out 
that he had become very lonely during the weeks and months of isolation. The four or 
five friends he had were in an old people’s home and were not allowed visitors and there 
was no family. Out of boredom he started watching YouTube videos and one thing led to 
another. Once a week he came for a coffee at Onder de Oranjeboom, but he had to walk 
a quarter of an hour to get there. That is an obstacle at his age. We talked for a total 
of a little over an hour and a half, after which I proposed to go with him to vaccinate. 
That was accepted. Our visit to the injection station ended up being an outing for this 
gentleman. Much of my work ran in that perspective. People are not necessarily against 
vaccination. There is fear, loneliness and old sorrow at play in all sorts of mixtures. I am 
very grateful to have been able to learn to see that, because it also highlights where we 
as Christians can and often have made a difference in the two corona years behind us. 

Izzy Mansour  
(advice and guidance to churches on corona)
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Bestuur
Board

Ms. Lea Lynch
secretaris
Personeel · Ouderen

Secretary
Staff · Elderly

Bishop Nana Opuku
voorzitter
Algemeen beleid · 
Belangenbehartiging

Chairman 
General Policy · 
Advocacy

Pastor Ola Asubiaro
penningmeester
Cursussen · Netwerk · 
Huisvesting van kerken

Treasurer 
Courses · Network · 
Housing of Churches

Mr. Arnold  
van Heusden
bestuurslid
Financiën · Jongeren · 
Taal

Board Member 
Finance · Youth · 
Language

Pastor Bukky Olowu
bestuurslid
Opvoeding · Women  
in Ministry

Board Member 
Upbringing · Women 
in Ministry

Pastor Semere  
W. Enamo
bestuurslid
Jongeren · Men in 
Ministry · Huisvesting  

Board Member 
Youth · Men in Ministry · 
Housing of Churches

Pastor Rose Fer
bestuurslid
Advisering kerken · 
Women in Ministry

Board Member 
Advising Churches · 
Women in Ministry

Pastor Alexander  
Emoghene
bestuurslid
Communicatie · Men in 
Ministry · Werk  

Board Member 
Communication · Men in 
Ministry · Employment

De bestuursleden van 
SKIN-Rotterdam: 

The board members of 
SKIN-Rotterdam:
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Harm van Schie
diaconaal opbouwwerker
Advies en begeleiding van kerken op het gebied  
van huisvesting en organisatie 

diaconal community worker 
Advice and guidance of churches in the field of housing and 
organization

Krachtig Verbonden Partners in de Wijk

Powerfully Connected Partners in the Neighbourhood

Vaders onder druk

Fathers under Pressure

Karin de Schipper
directeur
Advies en begeleiding van kerken · In- en externe  
relaties · Beleid en beheer · Belangenbehartiging ·  
Algemene coördinatie projecten en activiteiten ·  
Vernieuwing en fondsenwerving

director 
Policy and management · Advice and guidance of churches · 
Advocacy · Internal and external relations · Supervion projects 
and activities · Renewal and fundraising

Krachtig Verbonden

Powerfully Connected

Bisola Olusanya
project- en communicatiemedewerker
Communicatie kerken · Vriendenbeleid

Krachtig Verbonden

Waarde in Werkkracht

project and communication officer 
Communication churches · Friends Policy

Powerfully Connected

Partners in the Neighbourhood

Medewerkers  
Staff members

Dankzij de nieuwe projecten mochten we twee nieuwe 
medewerkers verwelkomen in 2021 en hebben medew-
erkers urenuitbreiding gekregen. Eind van het jaar 
bestaat ons team uit deze medewerkers (3,6 fte):

Thanks to the new projects In 2021, we were able to 
welcome two new employees and employees have had 
their hours increased. At the end of the year, our team 
consists of the following employees (3.6 FTE):

Powerfully Connected

Language planUpbringing & Development

Value in Work

Jane Martie-Chatlein
coördinator
Advies en begeleiding van kerken op het gebied  
van arbeidsmarkt en jeugd · Werving en begeleiding  
vrijwilligers · Organisatie cursussen, workshops en events 

coordinator 
Advice and guidance of churches in the field of labor market 
and youth · Recruitment and guidance of volunteers · 
Organization of courses, workshops and events

Krachtig Verbonden Waarde in Werkkracht

Opvoeding & Ontwikkeling Taalplan

SKIN-YoungPartners in de Wijk

Verschillen Overbruggen

Value in Workforce

SKIN-Young Bridging Differences
Mervin van Putten 
projectmedewerker
Advies en begeleiding van kerken op het 
gebied van armoede

project officer 
Advice and guidance to churces on poverty

Step out of Poverty

Stap uit Armoede Izzy Mansour 
projectmedewerker
Advies en begeleiding van kerken op het 
gebied van corona

project officer 
Advice and guidance to churces on corona

Vaccination Readiness

Vaccinatiebereidheid
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Partners en Vrienden Partners and Friends
We zijn dankbaar voor de support die wij krijgen van 

sponsors en andere vrienden die in vriendschap,  

advies of financiën bijdragen aan ons werk.  

SKIN-Rotterdam ontving in 2021 bijdragen van: 

We are grateful for the support we receive from 

sponsors and other friends who contribute to our 

work in friendship, advice or financially. In 2021 

SKIN-Rotterdam received contributions from:

Uw bijdrage is van harte welkom op  

bankrekeningnummer (IBAN) NL06RABO0131147633
Your contribution is welcome on bank account 

number (IBAN) NL06RABO0131147633

Heeft u ons werk  
in 2021 gewaardeerd?

Did you appreciate our  
work in 2021?

* We hebben ook steun ontvangen van anonieme fondsen

* We also received funding from anonymous funds
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https://www.fondsdbl.nl/
https://www.rotterdam.nl/
https://www.kansfonds.nl/
https://www.sintlaurensfonds.nl/
https://volkskracht.nl/
https://www.stichtingrotterdam.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/
http://www.welstand.nl/home


Statement of Income 
and Expenditure

Baten
Income

 
      2021 2020

Subsidiebaten

Grants

€ 179.343 € 65.620 

Baten uit 

fondswerving

Fundraising

€ 140.364 € 155.288 

Giften en overig

Donations and other

€ 4.993 € 7.910

Totale baten 
Total Income 

€ 324.682 € 288.818

Iquibea dis ressunto

Omnitasimene 

nonsequibus

33,208 25,798 

Lasten 
Expenses
Personnel

Personeelskosten

€ 198.574 € 145.369

Huisvesting

Housing

€ 9.670 € 9.571

Organisatiekosten

Organizational Costs

€ 19.794 € 21.135

Activiteitskosten

Activity Costs

€ 65.946 € 24.124 

Overige kosten

Other Expenses

€ 3.475

Totale kosten
Total Expenses 
 

€ 293.985 € 203.674

Resultaat 
Result 

€ 30.696 € 25.144

Staat van Baten  
en Lasten
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Hang 7

3011 GG Rotterdam

(010) 214 0504

(06) 816 916 70

 

info@skinrotterdam.nl

www.skinrotterdam.nl

IBAN: NL 06 RABO 0131 1476 33

@skinrotterdam

/SKINRotterdam

@skinrotterdam

company/SKIN-Rotterdam
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