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Mama’s Garden

Uitbreiden en 
professionaliseren
Wanneer je zwanger bent of net 
moeder bent geworden, heb je veel 
vragen. Het is fi jn als je deze kunt 
stellen aan andere aanstaande of 
jonge moeders. Om deze vrouwen 
een informele ontmoetingsplaats te 
bieden, heeft EMI Mama's Garden 
op poten gezet.

Community uitbouwen
Meer kinderen en moeders bereiken 
op meer locaties, met een grotere 
inzet van studenten en moedervrijwilli-
gers en het concept van Mama’s 
Garden overdraagbaar maken en 
uitrollen naar meerdere wijken in 
Rotterdam en op termijn naar andere 
steden. Dat is de ambitie van 
Wietske Willemse voor haar program-
ma. “Mede dankzij het Oranje Fonds 
en het Sint Laurensfonds kan Mama’s 
Garden ook de komende drie jaar 
verder bouwen aan haar community 
en daar zijn we deze fondsen heel 
dankbaar voor!” De doelstelling van 
het Oranje Fonds bijvoorbeeld, sluit 
ook naadloos aan bij de fase waarin 
Mama’s Garden verkeert: uitbreiden 
en professionaliseren. Op termijn 
moet het gehele programma niet 
langer dienen als innovatie, maar als 
een regulier programma dat jonge kin-
deren en moeders een steuntje in de 
rug geeft en daarmee betere kansen 
op een gezonde toekomst biedt.

Mama’s wát?
Mama’s Garden biedt een veilige 
plaats voor moeder en kind om in 
contact te komen met andere vrouwen 
en (aanstaande) professionals. Enkele 
van deze moeders − met kinderen in 
de leeftijd tot vier jaar − komen niet 
als vanzelfsprekend andere moeders 
met jonge kinderen tegen in hun 
directe omgeving. Maar juist als je in 
de kleine kinderen zit, is het fi jn om 
vragen te kunnen stellen en onze-
kerheden te kunnen delen, over een 
gezonde leefstijl of de sociale kaart 

van de wijk bijvoorbeeld. Dat kan bij 
Mama’s Garden. Je bent er samen 
met andere moeders onderdeel van 
een community.

Tijd voor moeders
Mama’s Garden werkt nauw samen 
met docenten en studenten van Hoge-
school Rotterdam, en dan met name 
van het Instituut voor Gezondheids-
zorg, het Instituut voor Communicatie, 
Media en Informatietechnologie, het 
Instituut voor Sociale Opleidingen en 
het mbo (Albeda en Zadkine). Door 
de inzet van studenten en vrijwilli-
gers is er tijdens de bijeenkomsten 
van Mama’s Garden echt tijd voor de 
moeders. De studenten bieden een 
luisterend oor, gaan in gesprek en 
beantwoorden vragen die de moeders 
hebben. Daarnaast kunnen de kin-
deren in een veilige ruimte spelen en 
zo hebben de moeders ‘even vrij’. De 
omgang tussen moeder, kind, student 
en vrijwilliger verloopt vooral infor-
meel. Mama’s Garden biedt alleen 
lichte ondersteuning van moeders en 
verwijst door wanneer nodig of nodigt 
op verzoek van de moeders een 
professional uit. Esther Sjerp-de Vries, 
studieloopbaanbegeleider Startcolle-
ge Zadkine, zegt daar het volgende 
over: “De jonge moeders kunnen hun 
verhaal kwijt aan de studenten. Omdat 
ze onder leeftijdsgenoten zijn, voelen 
ze zich veilig.”

“In onze Entree plus-klas voor jonge 
moeders kunnen meiden die zwanger 
of al moeder zijn, een mbo 1-opleiding 
zorg en dienstverlening volgen. Het 
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“We leren onze 
studenten om 
anders te kijken 
en open en 
onbevangen
te zijn.”
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zijn meiden met veel problematiek, 
die al aan alle kanten zorg en bege-
leiding krijgen en overstelpt worden 
met adviezen. Waar zij behoefte aan 
hebben, is een plek waar ze gezellig 
kunnen samenzijn met hun kindjes en 
onderling ervaringen kunnen uitwis-
selen. Mama’s Garden biedt dat, en 
meer. De jonge moeders kunnen hun 
verhaal kwijt aan de studenten. Omdat 
ze onder leeftijdsgenoten zijn, voelen 
ze zich veilig. Daardoor wordt er heel 
ongedwongen gesproken over onder-
werpen als opvoeding, seksualiteit en 
geld, maar ook over praktische zaken 
als kinder-EHBO. Soms ontstaat er 
zelfs een vriendschapsband. Vorig 
jaar bood een student een van de 
jonge moeders aan om haar te bege-
leiden bij haar bezoekjes aan de ver-
loskundige. Een andere student, die 
logopedie studeerde, heeft een jonge 
moeder met een niet-Nederlandse 
achtergrond privélessen Nederlandse 
uitspraak gegeven. Beide voorbeel-
den zijn zo waardevol! Graag zou ik 
volgend jaar meer de diepte ingaan en 
een Mama’s Garden in onze school 
inrichten waar alle jonge moeders uit 
Vreewijk terechtkunnen.”

Mama’s Garden is onderdeel van EMI 
van Hogeschool Rotterdam en werkt 
intensief samen met verschillende 
partners, waaronder gemeente
Rotterdam – Programma Stevige 
Start; Centrum voor Jeugd en Gezin; 
U CREATE, Centre of Expertise 
Create Industries; Albeda College, 
Zadkine Startcollege (mbo); Humani-
tas; huisartsenpraktijken; Bibliotheek 
Feijenoord en Bibliotheek Charlois; 
Lectoraat Verloskunde en Geboorte-
zorg van het Kenniscentrum Zorgin-
novatie. 

Voor en door moeders − 
Ontmoeten en vertrouwen: begrip-
pen die bij Mama’s Garden hoog 
in het vaandel staan, ook online. 
Mama’s Garden heeft een leven-
dig socialmedianetwerk onder de 
betrokken moeders van dit program-
ma. Er is veel uitwisseling online, 
ook als er geen offl ine-bijeenkom-
sten zijn. Een van de deelnemers, 
Megin, houdt een blog bij in een 
besloten Facebookgroep waarin ze 
allerlei vertrouwelijkheden deelt met 
zo’n veertig collega-moeders. Op 
deze pagina stellen de deelnemers 
zich aan elkaar voor. Onder meer 
door dit blog vergroten de vrouwen 
hun community-gevoel. En voor het 
vertrouwen onderling geldt: voor en 
door moeders.

Mama’s Garden;

• heeft tijd

• kan doorverwijzen

• weet de moeders te 

bereiken

• leidt de medewerkers van 

de toekomst op

• heeft buddy’s

• ontlast zorgverleners

Wat maakt Mama’s Garden 
uniek voor het veld?

ZORG & WELZIJN 

Vreewijk terechtkunnen.”
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12

Interview Mama’s Garden
Elseligia Livramento 
Monteiro
Elseligia Livramento Monteiro had 
nog nooit van Mama’s Garden 
gehoord, tot ze op zoek ging naar 
een geschikte stageplek. Nu kan 
ze zeggen dat Mama’s Garden de 
“beste stage ooit” is.

Vertrouwen
De tweedejaarsstudent Social Work 
draaide direct vanaf het begin volledig 
mee met het team. Tijdens de eerste 
paar bijeenkomsten maakte Elseligia 
kennis met de moeders en kinderen 
die Mama’s Garden bezochten. 
“Kinderen zijn in het begin heel terug-
houdend wanneer ze iemand niet ken-
nen. Het was een uitdaging om zowel 
met de kinderen als de moeders een 
band op te bouwen.” Elseligia wilde 
tijdens deze stage uitzoeken welke 
richting ze later op wil. “Hiervoor heb 
ik een mbo-opleiding gedaan en was 
ik vooral gefocust op jongeren. Maar 
ik vind kinderen en opvoeding ook 
heel leuk. Bij Mama’s Garden heb ik 
geleerd hoe ik kinderen kan benade-
ren en het gesprek aan kan gaan met 
hun ouders. In mijn volgende stage bij 
Veilig Thuis kan ik die ervaring heel 
goed gebruiken.”

Jongemoedersklas
Mama’s Garden organiseert een aan-
tal keer per jaar themabijeenkomsten 
in de jongemoedersklas van Zadkine 
en Albeda. Deze moeders volgen een 
entreeopleiding, waarna ze kunnen 
kiezen voor een vervolgopleiding. 
Tijdens de verkiezingen organiseer-
de Elseligia zo’n bijeenkomst. “De 
moeders moesten een partij opzetten 
en debatteren. De standpunten die ze 
innamen, hadden vooral betrekking op 
moederschap en onderwijs, onder-
werpen die in hun leven een
belangrijke rol spelen.

Buddyschap
Naast het organiseren van bijeen-
komsten voor Mama’s Garden werd 
Elseligia als buddy gekoppeld aan 
een jonge moeder. “In eerste instantie 
kreeg ik een moeder toegewezen met 
een te vroeg geboren baby. Ze had 
geen spulletjes, nog niks geregeld, 
niets aangevraagd. Ze kon de extra 
hulp dus goed gebruiken. Bij het 
kennismakingsgesprek hebben we op-
geschreven waar we die hulp precies 
konden halen en bieden.” Maar het 
bleef bij dat eerste gesprek. “Ineens 
kregen we een bericht dat alles al 
geregeld was.” Een domper, maar ook 
begrijpelijk. “Moeders − en vooral 
onge moeders − hebben ontzettend 
veel aan hun hoofd. In eerste instantie 
lijkt een buddy dan fi jn, maar als 
het erop aankomt, haken de jonge 
vrouwen af omdat er zoveel op hen af-
komt. Ze hebben dan helemaal geen 
tijd om nog met iemand extern
af te spreken.”

Thuis bij Mama’s Garden
Elseligia merkt bij de moeders die 
naar de bijeenkomsten komen dat 
er zeker behoefte is aan Mama’s 
Garden. Ze komen voor ontspanning, 
om andere moeders te spreken en 
vinden het fi jn dat hun kinderen met 
andere kinderen spelen. “De moeders 
hebben echt even tijd voor zichzelf en 
hun kind. Thuis zijn de moeders vooral 
bezig met koken en het huishouden; 
bij Mama’s Garden hebben ze een 
moment voor zichzelf en kunnen ze 
verschillende activiteiten met hun kind 
samen doen. Samira en Wietske zijn 
heel lief en gezellig, en de stagiairs 
ook. Ik denk dat je je er als moeder 
gauw thuis voelt. Als ik moeder zou 
zijn, zou ik het ook leuk vinden om 
naar Mama’s Garden te gaan.”

“Jonge 
moeders 
hebben 
ontzettend 
veel aan
hun hoofd.”
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Mama’s Garden
Logiquiz
ThemabijeenkomstenThemabijeenkomsten
De themabijeenkomsten van 
Mama’s Garden bestaan uit een 
informatief en creatief gedeelte en 
worden geleid door professionals 
(uit de wijk), moeders, student-
medewerkers en/of studenten. 
Hieronder volgt een greep uit de 
themabijeenkomsten van Mama’s 
Garden. Ga na wie op welke dag, 
voor welke locatie, welk thema 
heeft georganiseerd.

Didi organiseerde een bijeenkomst 
over de verkiezingen die niet in de 
bieb plaatsvond. In teams werden 
campagnes bedacht en gepresen-
teerd. Maxime heeft niet het thema 
social media uitgewerkt. In deze 
bijeenkomst werd een workshop ge-
geven over fi lmpjes maken in Quik. 

De bijeenkomst op Zadkine werd 
geleid door Elseligia, die nooit op 
dinsdag werkt. Op haar vrije dag 
kwam het thema voorlezen aan de 
orde en iemand van Bibliotheek 

Feijenoord vertelde over BoekStart, 
een leesbevorderingsprogramma dat 
de taal- en spraakontwikkeling bij 
kinderen stimuleert.

Op woensdag hebben de aanwezigen 
een kunstzinnig portret van zichzelf 
gemaakt bij Dock Charlois. Deze 
bijeenkomst werd niet georganiseerd 
door Aleyna of Didi. 

Mama’s Garden op maandag heeft 
niet de EMI Werkplaats als locatie.
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Oplossing van de logiquiz
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Mama’s Garden

Een succesverhaal

Wat doe je als je als programma-
leider zeer te spreken bent over 
het werk dat studenten hebben 
geleverd?

Conceptontwikkeling
Juist, je vraagt ze na het afstuderen 
om betrokken te blijven. Marlijn 
Quirijnen is een van de WdKA-
studenten die bij heeft gedragen 
aan de conceptontwikkeling van 
Mama’s Garden. Het programma 
waarbij (aanstaande) moeders elkaar 
op diverse plekken in Rotterdam-Zuid 
kunnen ontmoeten en waar ook stu-
denten van verschillende opleidingen 
aanwezig zijn. Hier worden ervaringen 
uitgewisseld en netwerken uitgebreid. 
Marlijn maakt tegenwoordig ontwer-
pen die geïnspireerd zijn door voeding 
− in de breedste zin van het woord. Zo 
werkt ze letterlijk met voeding, maar 
ook met aan voedsel gerelateerde 
materialen. 

Onderzoek
“Tijdens mijn studie heb ik met me-
destudenten onderzoek gedaan naar 
waar moeders op Rotterdam-Zuid 
behoefte aan hebben. Dat bleek de 
informele ontmoeting te zijn. Daarop 
bedachten we de pop-upversie en het 
eerste concept van Mama’s Garden: 
een mobiele kar met een tuinset, een 
speeltoren en een klein barretje. Zo 
kon Mama’s Garden ook langs speel-
tuinen, pleinen of parken gaan.” 

De programmaleider van het nog altijd 
lopende (en springlevende) Mama’s 
Garden, Wietske Willemse, was zo 
tevreden over het geleverde werk 
dat ze na hun afstuderen Marlijn en 
een medestudent vroeg om mee te 
denken over de doorontwikkeling van 
het eerste concept. Dit werd fi nancieel 
mede mogelijk gemaakt door de Kiem 
Creative Subsidie.

Ondernemerschap
Vanuit deze subsidie werden de 
twee alumni tevens door een ont-
werpbureau begeleid in hun onder-
nemerschap, met het koppelen van 
een businessmodel aan een concept 
bijvoorbeeld. “Nu ontwerp ik produc-
ten voor de moeders en hun kinde-
ren, zoals kaarten die je aan andere 
moeders kunt geven en goodiebags 
met daarin allerlei leuke en handige 
gadgets. Daarnaast ontwikkelden we 
een handboek met ideeën voor het 
uitvoeren van de themabijeenkomsten 
en methodieken om het programma 
ook in andere steden op te starten.” 

Als student kun je veel betekenen voor 
Mama’s Garden. Met je advies wordt 
écht iets gedaan.

Een succesverhaal

Als student kun je veel betekenen voor 



Blog 2 Megin Sacré: Kleur bekennen
We gaan met het hele gezin met de metro naar de stad om 
een toeristisch rondje met de Spido te maken, want onze 
Rotterdampas is binnen! Yari zit in de draagzak bij Yasalde, 
Neni zit in Yari zijn buggy en ik sta ernaast. Een vrouw naast 
ons met een kinderwagen kijkt behoorlijk nieuwsgierig naar Yari 
en Yasalde. Ze maakt een selfi e met de telefoon richting hen. Ik 
vraag me af of dit daadwerkelijk een selfi e is, of dat ze een foto 
maakt van de opmerkelijke match van mijn vriend en zoontje. 
De eerste heeft een donkere huidskleur en donker kroeshaar, de 
tweede is nagenoeg blank en heeft blond krullend haar. Waarom 
ik betwijfel of ze een selfi e maakt?
Toen Yari een paar maanden oud was, hadden we een zelfde 
soort tripje met de metro, geen idee meer waar heen. Neni en ik 
waren wat langzamer dan Yari en Yasalde, Yari zat ook toen in 
de draagzak bij Yasalde, zij waren de metro al ingestapt. Neni 
en ik kwamen wat later binnen. Ik hoorde een stel discussiëren 
op het moment dat ik Yasalde begroette ‘Zie je wel, het kan wel!’ 
zei de een terwijl ze duidelijk naar ons keek. ‘Nee echt niet hoor, 
dat kan niet’ zei de ander. ‘Nou als wij een kind krijgen, wordt het 
waarschijnlijk groen’ zei de eerste. Uit het verdere gefl uister kon 
ik duidelijk opmaken dat het over Yari ging, kan een donkere man 
een blanke zoon hebben? Nu heb ik af en toe weleens de vraag 
of Neni mijn dochter is. Neni is donker, ik ben juist blank. Of 
mensen vragen terwijl ik naast haar sta ‘waar is je moeder?’ Het 
doet me niet zoveel, ze kwam uit mij, dus ik weet het echt zeker, 
ze is van mij.
Voor mijn vriend is het een grotere worsteling, Yari kwam niet uit 
hem maar uit mij. Hij weet wel dat het écht ... Meer weergeven

Mama’s Garden 010                           • • •
Gepubliceerd door Julia van Olffen
9 mei

Wat is Mama’s garden?
Dat zie je hier!

met dank aan Bart Boonstra, onze moeders en studenten Samar,
Marcela, Megin, Mina, Maaike, Nino, Elseligia, Maxime, Samira 
Kross en iedereen die ik vergeet ... Meer weergeven

Jonge moeders kunnen soms nergens terecht - Serie 
Bart Boonstra afl evering 5

Mama’s Garden 010                           • • •
Gepubliceerd door Wietske Nieuwinnultien
12 februari

4.157 bereikte personen
35 reacties en deelacties
158 klikken

Selectie 
berichten

EMI social 
media 
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Expertisecentrum
Maatschappelijke
Innovatie

Postbus 25035
3001 HA Rotterdam

emiopzuid@hr.nl
010 794 5946

Rauwe randjes. 
Een grootstedelijk 
stadsgevoel. Never
a dull moment.
Complexe vraag-
stukken. Dat is 
Rotterdam-Zuid.

www.emiopzuid.nl


