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Zijn docenten wilden hem wegsturen: ‘Je haalt het nooit!’ Maar liefst 

vijftien hertentamens moest hij doen in het laatste jaar van zijn oplei-

ding Juridisch Medewerker (mbo 3). Nu volgt Mohamed Belazzani (20) 

de hbo-studie Fiscaal Recht. Hij is dankbaar voor de ondersteuning van 

zijn ‘tantes’ Dorine Cleton en Annemarie Uhlenbeck in zijn strijd om het 

mbo-diploma: ‘Zonder hen was het niet gelukt. Ik kon niet plannen, 

deed urenlang over één hoofdstuk. Bovendien was mijn Engels belab-

berd, een fatsoenlijke brief kon ik niet schrijven.’ Annemarie Uhlenbeck 

(gepensioneerd docent Engels) bracht hem de Engelse grammatica bij, 

en leerde hem brieven schrijven en Engelstalige presentaties opzetten.

Dorine Cleton leerde Mohamed kennen toen hij in zijn laatste mbo-jaar 

een stage liep bij haar bedrijf in vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling. 

Zij hielp hem met het maken van een studieschema en leerde hem 

belangrijke zaken te onderstrepen en definities op een apart blaadje 

te zetten. Een kick voor Mohamed toen hij voor het eerst twee hoofd-

stukken in één avond had gedaan: ‘Ik straalde!’

NETWERK 

Om als Rotterdamse samenleving elke jongere van 12 tot 25 jaar 

kansen te gunnen, startte Dorine Cleton met een aantal andere be-

trokken Rotterdammers in april Samen Bouwen We Rotterdam. Doel: 

‘Een beweging starten voor een nieuwe samenleving, door jongeren, 

betrokken Rotterdammers en bedrijfsleven aan elkaar te koppelen. 

Het project verbindt jongeren die ondersteuning zoeken, met zowel 

Rotterdammers die hen begeleiden op terreinen waarop zij deskundig 

zijn, als bedrijven die hen aan stages of werk kunnen helpen. Jongeren 

Jongeren die vastlopen op school of geen 

stage kunnen vinden krijgen sinds vorig jaar 

hulp van een ‘oom’ of ‘tante’ van Samen 

Bouwen We Rotterdam. Dit project, opgezet 

door bedrijven en vrijwilligers, wil dat de 

Rotterdamse samenleving iedere jongere een 

kans biedt in de maatschappij. 

‘Zonder tante had ik mijn 
diploma nooit gekregen’
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OOMS EN  
TANTES BIEDEN  
JONGEREN  
WEER KANSEN

SAMEN BOUWEN WE ROTTERDAM 
WERKT AAN NIEUWE SAMENLEVING

worden meestal geworven via kerken, moskeeën, migrantenorgani-

saties en jongerenorganisaties, de ooms en tantes, en bedrijven via 

organisaties zoals de Rotary en business clubs. Aan contacten met 

scholen wordt nog verder gewerkt. ‘We hebben contacten met hbo- 

en mbo-instellingen’, meldt Cor Drieberge, die de matching binnen de 

organisatie coördineert. ‘Zij beraden zich hoe zij kunnen participeren. 

Met één hbo-instelling zijn we in gesprek.’

‘In de stad zijn zo’n 100.000 jongeren, die moeite hebben met school, 

stage of werk vinden, of thuis problemen hebben’, legt Dorine uit. ‘Fa-

milieleden en vrienden in hun eigen netwerk weten vaak niet de weg 

naar geschikte personen voor stage of een baan. Hun ouders, vaak uit 

een andere cultuur of een milieu met sociale achterstand, willen hen 

dolgraag ondersteunen in hun schoolloopbaan, maar weten niet hoe. 

Veel andere kinderen hebben meestal wel een oom of tante in hun 

omgeving, die hun ouders aanvullen met hulp bij huiswerk of advies 

TEKST INEKE WESTBROEK 

FOTO PETJA BUITENDIJK

www.samenbouwenwerotterdam.n

Mohamed gaat nog regelmatig langs bij zijn ‘tante’ voor een kop koffie en 

een juridische tip.

‘Familieleden en vrienden 
in hun eigen netwerken 
weten vaak niet de weg 
naar geschikte personen 
voor stage of een baan’

over de toekomst, en hen doorverwijzen naar personen die hen verder 

helpen. Die rol vervullen onze ooms en tantes.’

FAMILIE

Het project is bedoeld als aanvulling op professionele begeleiding. Do-

rine: ‘Jongeren doen alleen een beroep op hun tante of oom wanneer 

dat nodig is.’ 

Zo ging het ook bij Mohamed, die nog wel bij ‘tante’ Dorine langs gaat 

om een bakkie te doen, of een juridische tip te krijgen. In ieder geval is 

Dorine een echte tante geworden voor de familie van Mohamed. ‘We 

zien Dorine als familie’, vertelt Mohamed, ‘als we ergens hulp bij nodig 

hebben, vragen we haar te eten. En toen ik overschakelde van de stu-

die Rechten naar Fiscaal recht, omdat dit mij toch meer boeide, kwam 

zij ook langs, waardoor mijn ouders het makkelijker accepteerden.’

Samen Bouwen We Rotterdam beschikt op dit moment over een groot 

projectteam met zo’n vijfendertig ooms en tantes, die vijfentwintig 

jongeren begeleiden. Een deel daarvan vond een stage, een baan, stu-

deert beter of vond een vervolgstudie.

Dorine wil af van het beeld van migrantenjongeren, dat zij niets van 

hun leven zouden willen maken: ‘Een vooroordeel. Ze hebben juist een 

wederopbouwmentaliteit om een plaats in de samenleving te bevech-

ten. Daarom moeten wij hen een kans gunnen.’


