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Na het openstellen van de Nieuwe Waterweg in 1875 begon de onstuimige 
groei van de haven en bevolking van Rotterdam: in 25 jaar tijd groeide de 
bevolking met circa 200.000 inwoners. De meeste ‘bootwerkers’ kwamen uit 
Noord-Brabant, Zeeland en België om in de snel groeiende haven te werken. 
In de jaren zestig en zeventig kwamen veel immigranten uit Italië, Spanje, 
Marokko, Turkije, Joegoslavië en Griekenland. Ook woont er een zeer grote 
bevolkingsgroep van Chinezen, Antillianen, Surinamers, mensen van de Grote 
Antillen en Kaapverdianen in de stad.  Inmiddels wonen in Rotterdam 
ongeveer net zoveel autochtonen als allochtonen. Traditionele 
immigratiegroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en 
Kaapverdianen) groeien vooral via de tweede generatie: de kinderen van 
migranten. Andere groepen groeien door immigratie vaak vanwege 
gezinshereniging, arbeid en hoop op een betere toekomst. 
  
De projectentocht 2017 laat u kennismaken met twee 
migrantengemeenschappen in Rotterdam.  Van hun wortels in het land van 
herkomst, (taal)problemen bij integratie, eenzaamheid en werkloosheid tot 
generatiekloven tussen migranten(groot)ouders en vernederlandste 
(klein)kinderen. 
 
WAT? Een dag met Spaanstalige en Portugeessprekende migranten 

in Rotterdam. Met ontmoetingen op locatie: Stichting Nuestra 
Casa, migrantenparochie O.L. Vrouw van de Vrede en 
Stichting Emanuel                             

                            
WANNEER? Zaterdag 13 mei 2017 
 
 
START- EN EINDPUNT 
Startpunt: Stichting Nuestra Casa, Verbraakstraat 23, 3036 MR Rotterdam 
Eindpunt: station Rotterdam Centraal of Stichting Nuestra Casa  
 
Advies: Kom met het openbaar vervoer. Bij voldoende animo is een vervoer 
per touringcar vanaf Rotterdam Centraal mogelijk. Indien gewenst dit 
aangeven bij aanmelding. 
Tips: http://9292ov.nl/ voor een reisadvies 
http://maps.google.nl/   voor een plattegrondje  en routebeschrijving. 
 

http://9292ov.nl/
http://maps.google.nl/


VOOR WIE?  besturen van PCI-en 
portefeuillehouders diaconie in de pastoraatsgroepen 
leden van diaconale werkgroepen 
en overige belangstellenden 

 
PROGRAMMA 

 
9.30 uur inloop met koffie en thee bij Stichting Nuestra Casa 
 
9.45 uur opening en welkom door DCI en bisdom 
 
9.50 uur presentatie van activiteiten van Stichting Nuestra 

Casa 
 
 11.50 uur afronding bezoek  

 
12.00 uur vertrek per touringcar naar Korfmakersstraat 131 
 
12.30 uur aankomst bij migrantenparochie O.L. Vrouw van de 

Vrede/Stichting Emanuel en ontvangst met een lunch 
 
13.15 uur presentatie van activiteiten van migrantenparochie 

O.L. Vrouw van de Vrede en stichting Emanuel 
 
15.15 uur afronding bezoek  
 
15.25 uur vertrek (uiterlijk) per touringcar naar station 

Rotterdam Centraal en Stichting Nuestra Casa 
 

 15.45 uur aankomst (uiterlijk) bij station Rotterdam Centraal 
 
 
INFO EN   Uiterlijk 7 mei 2017 
OPGAVE  bij pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl  
   T: 010 - 2815184  
 
Opgave vooraf is noodzakelijk gelet op het aantal beschikbare plaatsen in 
de bus! 

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl


KOSTEN Het bisdom Rotterdam en de Diocesane Caritas Instelling 
(DCI) bieden u deze dag aan. 

 
ORGANISATIE Bisdom Rotterdam (www.bisdomrotterdam.nl 
 DCI (www.bisdomrotterdam.nl/caritas-en-

diaconie/diocesane-caritas-instelling/dci-pagina ) 
 
 
Stichting Nuestra Casa      
Stichting Nuestra Casa is een multiculturele 
migrantenorganisatie voor Spaanstaligen in 
Rotterdam en omgeving die zich richt op 
integratie en participatie van Spaanstaligen in de 
Nederlandse samenleving. 
I: www.nuestracasarotterdam.nl 
 
 
Migrantenparochie O.L. Vrouw van de Vrede (Nossa Senhora da Paz) 
De parochie voor de Portugeessprekenden in 
Rotterdam en omgeving is ruim 25 jaar geleden klein 
begonnen en uitgegroeid tot een grote levendige 
gemeenschap met ruim 600 kerkgangers op zondag. De 
gemeenschap bestaat voor het overgrote deel uit  
Kaapverdianen, al zijn er ook Portugezen, Brazilianen 
en mensen uit Angola, Mozambique en Guinée Bissau.  
 
 
 Stichting Emanuel 
‘Vissen kan je leren!’  is het motto van Stichting 
Emanuel. Stichting Emanuel gelooft dat mensen 
zelfstandig en op een verantwoorde wijze in de 
samenleving kunnen functioneren als hun de weg 
wordt gewezen. Stichting Emanuel wil mensen  helpen 
hun eigen weg in de maatschappij te vinden. Stichting 
Emanuel werkt samen met de Portugeessprekende parochie om zowel 
jongeren, volwassenen en ouderen in de parochie te bereiken.  
I: www.stichtingemanuel.nl 
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