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Een jaar waarin we wederom ontzettend fijn en constructief hebben samengewerkt met het 
Educatief Centrum te Rotterdam als onderdeel van de Stichting iHUB Onderwijs (voorheen Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs) 

Het jaar werd natuurlijk gekenmerkt door de Coronapandemie. Het betekende vooral dat de 
werkzaamheden aan boord van het ms MATE vertraagd plaatsvonden. Toch zijn we er in geslaagd om 
een veilige en risico mijdende werkwijze te realiseren.  

Evenals in vorige jaren hebben we ons gericht op jongeren met een minder kansrijke toekomst. 
Jongeren die dakloos zijn, in een multi-probleem situatie verkeren, uit het reguliere schoolsysteem 
zijn gevallen of werkloos zijn. Zij  hebben weer grip gekregen op hun leven dankzij intensieve 
begeleiding aan boord. Dit heeft geleid tot een structurele verbetering en daardoor meer kans op de 
arbeidsmarkt. Sterker de meeste jongeren zijn na hun examen een arbeidsovereenkomst  aangegaan 
als leerling-matroos op de binnenvaart. 

We hebben de jongeren voldoende activiteiten kunnen laten doen, waaronder schoonmaken en 
schoonhouden van het schip , corvee en koken, afmeren, ankeren, touwsplitsen, en zelfs sturen, 
waardoor ze de binnenvaart hebben leren kennen. Naast de theorie, de discipline aan boord, 
alsmede de onderlinge samenwerking heeft dit in de meeste gevallen geleid tot een 
arbeidsovereenkomst in de Maritieme sector. 

We hebben dit mede kunnen bewerkstelligen door giften en sponsoring waarbij we natuurlijk onze 
soulMATE’S, (onze donateurs) uitgebreid op de hoogte hebben gehouden. 

Ook is er een samenwerking met LOKET te Zwijndrecht, die sinds het ingaan van de Maritieme 
Leergang gebruik maken van het opleidingsschip de MATE om de binnenvaart te verkennen en in 
praktijk te leren. 

Naast de praktische inhoud van het keuzevak “werken en leven aan boord” hebben ze ontdekt dat de 
Stichting MATE zich uitstekend leent voor promotie activiteiten in deze branche.  Zo hebben ca. 80 
leerlingen een rondleiding gehad en zijn er ook 6 leerlingen 4 dagen mee gaan varen. 

Ook hebben we veel basisschoolleerlingen een rondleiding kunnen geven in het kader van 
techniekpromotie in de zogeheten Techniekspelen. Jaarlijks zo’n 8 tot 12 basisscholen uit 
Zwijndrecht en omgeving maken hier gebruik van. 

Kortom, ondanks de Coronapandemie kijken we terug op een zeer succesvol jaar, met dank aan de 
jongeren, het Educatief Centrum, de Stichting Ihub Onderwijs, de bemanning van de MATE en de vele 
vrijwilligers. 
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