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Na de turbulente Corona-jaren, waarin veel plannen en acties moesten worden afgeblazen of later hervat, 
konden we eindelijk een paar maanden lang doen waar we ons op hadden voorbereid en naar hadden 
uitgekeken: wij mochten weer gaan varen! Voor een organisatie die draait om het samenbrengen van mensen 
was het een groot genot om van virtueel plannen weer dingen te gaan doen.  
 
We zijn ook heel blij om te concluderen, dat we inmiddels veel van de voorgenomen plannen hebben 
gerealiseerd. Sommige elementen hebben we nog wat moeten uitstellen, zoals de verwezenlijking van het plan 
om onze grote boot, de Alhadij Djumaa, in te zetten als drijvend theater. Hier gaan we in de tweede helft van 
2022 eerste stappen mee zetten.  
Het belangrijkste doel voor dit jaar was de opleiding van nieuwe medewerkers en een goeie technische werking 
van onze vloot. Laten we het daar eens in detail over hebben: 
 

Onderhoud: 
Voor boten die gebouwd zijn in een regio van de wereld waar het nooit regent, is het weer in Amsterdam een 
hele uitdaging. Wij hebben onze vloot daarom inmiddels beperkt tot twee boten en deze twee boten hebben 
wij technisch goed kunnen onderhouden. We doen dit onderhoud met veel voorzichtigheid en de know-how 
die wij in de afgelopen maanden hebben opgedaan.  
De Alhadij Djumaa (of Meneer Vrijdag) is ons vlaggenschip. In het voorjaar, voordat we aan het vaarseizoen 
begonnen, hebben we de houten delen van het schip een basisreparatie gegeven en is het opnieuw geverfd.  
Op onze kleine boot, de Hedir, werd de technische uitrusting gedeeltelijk vervangen, omdat er in de wind en 
de regen van de afgelopen winter veel te repareren viel. We hebben ook een nieuwe (tweedehands) accupakket 
geplaatst. In het najaar zullen wij ook de rotte houten delen op de Hedir vervangen en uitgebreid schilderwerk 
verrichten. 
Technisch gezien zijn onze beide boten daarna helemaal up-to-date. 
Onder leiding van onze technisch expert Renze Mout krijgen drie van onze kapiteins momenteel een 
technische basisopleiding. Hij zal samen met hun de boten klaarmaken voor de winter van 2022/23 en voor 
het volgende vaarseizoen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marketing 
Ons marketing expert Dorèndel Overmars heeft in september 2021 het marketingplan voor 2022 
gepresenteerd. Het gaat niet alleen om een totaalconcept voor een PR, maar ook om het imago van de Rederij 
als geheel, dat verder gaat dan een huisstijl. Welk beeld wil de Rederij geven?  
De eerdere insteek van meest inclusieve, gezellige rederij vraagt voor mensen enige schakeling zodra ze op de 
boot stappen. Immers, het verhaal dat wordt verteld is niet alleen maar gezellig. Lampedusa heeft écht iets te 
melden, iets wat aan het denken zet en wat voor sommige bezoekers ongemakkelijk is om te beseffen. Deze 
serieuze en informatieve kant laten we sindsdien ook meer in de uitstraling en middelen naar voren kunnen 
komen, uiteraard zonder dat het té zwaar wordt.  
 
Het marketingconcept is gericht op twee verschillende gebieden:  
- de commerciële: rondvaarten met groepen of individuen die onze boten boeken.  
- de artistieke: de Meneer Vrijdag zal naam maken als drijvend podium in Amsterdam (kijk in hoofdstuk 
‘artistiek programma’). Iedere voorstelling zal ook een eigen marketingstrategie vragen. 
 
Met betrekking de ‘reguliere’ rondvaarten willen we de onderscheidende component van Lampedusa nog meer 
naar voren brengen. De manier van varen en vertellen is zeer onderscheidend m.b.t. andere rondvaart 
rederijen. Dit doen we inmiddels o.a. middels social-media advertenties, wat accentveranderingen op de 
website en een folder. We doen gerichte PR acties naar scholen, hotels en bedrijven.  
Dorèndel werkt hierbij samen met Yusuf uit Turkije. Hij is nieuw in Nederland en nog niet zo lang geleden 
hier naartoe gevlucht. Hij heeft veel ambities en interesse in het leren van marketingstrategien en technieken. 
Yusuf richt zich onder meer op content maken voor de sociale media (heel veel ‘stories’) en ontwikkeld zo zijn 
know how. Momenteel is hij begonnen aan een reeks waarin we onze verschillende teamleden online gaan 
voorstellen. Hij maakt van iedere kleine filmpjes, omdat hij dit voor het eerst doet is het echt een uitdaging 
waarbij Dorèndel hem intensief begeleid en aanstuurt. Het resultaat wordt mooi en zal binnenkort te zien zijn 
op de sociale media kanalen van de rederij. 
 
Ondanks dat veel van de marketingplannen uiteraard pas op langere termijn vruchten moeten afwerpen, 
hebben die in het voorseizoen van 2022 al een zeer succesvolle impact gehad.  
Eind juni hadden we al meer boekingen gehad dan in heel 2019 (het laatste jaar voor Corona). 
 
 



 
 

 
Deze A5 folder van 4 pagina’s is door de hele stad verspreid, o.a. bij hotels en culturele hotspots. 
 
 
 



 

 

 

 

  

  
Online flyer voor bedrijven (ook in het Engels) 
 

Wij hebben soortgelijke flyers gemaakt voor scholen en 
voor hotels 

 
 
 



Ons nieuwe kapiteins met een trotse directeur in de achtergrond 
 
 
 

 

Organisatie en opleiding nieuwe teamleden 
Onze recruiter Shahla Rahimi deed veel voorwerk in de zomer van 2021. Shahla moest ons in de herfst van 
2021 helaas verlaten, maar toen vonden we al snel een nieuwe recruiter in Basak Layic.  
We hebben tot eind 2021 de tijd genomen om met nieuwe mensen kennis te maken en geschikte kandidaten 
te kiezen. Na een reeks gesprekken met alle nieuwe kandidaten maakten Basak en Karl een selectie van wie we 
graag in ons team wilden hebben. Al onze kandidaten hebben een verschillend niveau, de ene is al een 
getrainde verhalenverteller, de ander al een ervaren kapitein die alleen nog het certificaat moet halen, ook is er 
een kandidaat die al uitstekend Nederlands spreekt zodat hij zijn examen ook in het Nederlands kan doen. 
Kortom, elk van onze kandidaten heeft een individuele aanpak nodig en daar nemen we de tijd voor. 
Wij leiden momenteel 10 nieuwe mensen op voor onze organisatie: kapiteins en vertellers, maar ook 
administratief, marketing en technisch personeel.  
 
De kapiteinsopleiding startte met onze eigen instructeur Renze Mout, die onze kandidaten een uitgebreide 
instructie gaf over onze boten. Daarnaast moesten ze ook de theorie leren voor het vaarbewijs – theorie en 
vaarlessen.  
Voor de voorbereiding op het examen werkten wij samen met de RIB school in Scheveningen, die is 
aangesloten bij de Royal Yachting Association. Deze opleiding test de kennis van de vaarregels, de kennis van 
de werking en de mechanica van de boot en het lezen van het weer.  
 
De diploma's werden uitgegeven door de RIB/Royal Yachting Association en zijn geldig voor 
passagiersvervoer door de Amsterdamse grachten. 12 en 13 mei 2022 hadden ons nieuwe kapiteins een cursus 
bij de RIB school. Ze haalden aan het einde hun examens en kregen hun vaarbewijzen aan het begin van de 
zomer van 2022.  
 
Voor de opleiding tot verhalenverteller werken wij samen met de Mezrab Storytelling School (MSS), die per 
individu een eigen leerplan ontwikkeld dat is aangepast aan het niveau en de wensen van de betreffende 
kandidaat. De eigenlijke opleiding wordt gegeven in een workshop met alle deelnemers samen en ernaast een 
individuele begeleiding.  



Hiervoor hebben we samen met de MSS een traject ontwikkeld, waar ons teamleden werden opgeleid in 
techniek en presentatie van vertellen voor publiek, en ze kregen een inleiding hoe ze hun eigen “vluchtelings”-
verhaal kunnen ontwikkelen.  
 
Inmiddels hebben al onze nieuwe gidsen en kapiteins ook al meermaals zelf gevaren onder begeleiding van 
onze bestaande kapiteins (Yusuf, Sami en Mo) en de nieuwe gidsen hebben onder meer dit jaar tijdens het 
Flee Festival van de Diaconie meerdere keren hun verhaal gedeeld met bezoekers. Onze bestaande gids 
Tommy, geeft hun ook weer meerdere praktische tips. Ze groeien daardoor allemaal steeds verder in hun rol 
en we zijn heel trots.  
 
Dit zijn ons nieuwe teamleden. Wij willen hun graag even voorstellen: 

- Amir (Syrie). Hij is nog vrij jong. Spreekt fantastisch Engels (en NL). Heeft ervaring met spreken in 

het openbaar (gids in MOCO museum). Hij is een van ons nieuwe kapiteins. 

- Nashaat (Syrie). Ook heel jong. Spreekt fantastisch Engels. Heeft ervaring met spreken in het 

openbaar (gids in MOCO museum). Hij gaat een van ons nieuwe kapiteins worden. 

- Naomi (Uganda). Heeft sinds januari een NL-paspoort. Zij is al een professionele verhalenverteller 

(met eigen storytelling voorstellingen). Zij is een van ons nieuwe storytellers/gidsen. 

- Hamdy (Egypte). Heeft in Turkije een nautische opleiding gevolgd en had ervaring in de 

scheepsvaart, maar had nog geen vaarbewijs – nu wel! Hij is een van ons nieuwe kapiteins. 

- Musab (Egypte). Hij heeft ook technische vaardigheden. Hij is iemand die ons ook met onderhoud 

kan helpen. Hij had al zeilervaring. Hij is een van ons nieuwe kapiteins. 

- Siphan (Turkije). Hij studeert aan de theaterschool in Adam en is een fantastische performer. Hij is 

een van ons nieuwe kapiteins en gaat storyteller/gids in winter 2023 worden. 

- Darly (Columbia). Zij praat fantastisch Engels en is hard aan het Nederlands leren. Zij is een van 

ons nieuwe storytellers/gidsen. 

- Yusuf (Turkije) werkt mee aan de marketing van de rederij. Hij ontwikkelt sociale media content, 

zendt direct mailings uit naar scholen en hotels en leert meer over marketingstrategieën en uitvoer. 

En er zijn nog twee bijzondere teamleden:  
- Mohiman (Syrie). Mohi is al sinds jaren bij de Rederij betrokken, maar hij heeft nog geen vaarbewijs. 

Hij gaat hem nog dit jaar halen 

- Basak (Turkije). Zij was in deze winter als recruiter bezig. Zij bleek zo talentvol dat we haar hebben 

gevraagd om in maart 2022 de hele administratie van de tours over te nemen. Zij beheert de e-mails 

en praat met partners.  

Alle onze nieuwe kandidaten zijn vrij jong (tussen 19 en 30 jaar oud, alleen Mohiman is iets ouder) en 
ontzettend enthousiast.  
 
 
 
 
 
 



Artistiek programma 
Wij willen een drijvend podium op ons vlaggenschip, de Meneer Vrijdag, vanaf 2023 als permanente locatie in 
Amsterdam vestigen. Daarom starten we in het seizoen 2022 met een ontwikkelfase waarin we 
theatergezelschappen uitnodigen om samen met ons deze bijzondere locatie in te zetten als drijvend podium 
met een sterk verhaal.  
Een podium op een bewegend object in het water stelt theatergroepen in staat de speelruimte opnieuw te 
definiëren. Er zijn verschillende mogelijkheden. Acteurs kunnen niet alleen op de boot maar ook op de kade 
worden geplaatst. Ze kunnen interactief zijn tussen de kade en de boot, of acteurs kunnen op verschillende 
plaatsen worden geplaatst of zelfs worden opgepikt. Ze kunnen van positie veranderen, en we kunnen ook 
naar verschillende locaties gaan. De mogelijkheden zijn eindeloos en zo kunnen ook nieuwe soorten 
locatietheater worden uitgeprobeerd.  
Om deze unieke vorm van locatietheater te ontwikkelen, willen wij in 2022 experimenteren. We onderzoeken 
hoe het werkt met zaken als stembereik, intimiteit op een boot creëren en ook hoe je zonder de technische 
middelen (zoals podium geluid, licht etcetera) kan werken.  
 
Op 22, 23 en 24 september hebben we onze eerste unieke theaterervaring met niemand minder dan Ilay den 

Boer.  Zijn unieke 3,5 uur durende Theaterervaring Salomonsoordeel (https://www.tgilay-
salomonsoordeel.nl/) die tevens is geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival, zal bij ons op de boot 
plaatsvinden.  
Tijdens dit intieme, interactieve en meeslepende verhaal volg je een asielprocedure en denk je mee. Verwacht 
geen eenzijdig verhaal: de avond toont de grote dilemma’s binnen de asielprocedure doordat Ilay den Boer 
deze zelf heeft ervaren en de complexiteit ervan blootlegt. Vanuit de overtuiging dat we met z’n allen 
verantwoordelijk zijn voor de omgang met vluchtelingen, vraagt Ilay het publiek om gezamenlijk tot een 
rechtvaardig besluit te komen. Maar wat betekent dat? Kunnen we besluiten nemen vanuit de huidige 
procedure en politiek of moeten er aanpassingen komen? Een project dat niet enkel een verhaal komt 
vertellen, maar ook wil leren van de bezoekers. 

Op onze boot; een boot waar 282 asielzoekers aan hun reis zijn begonnen, zal deze voorstelling nog een extra 
lading krijgen.  
 
Voor 2023 zoeken we verder naar projecten die realiseerbaar op een boot zijn, maar die qua inhoudelijke 
programmering ook bij de boot passen en bij de algemene stijl van de Rederij Lampedusa. Het thema migratie 
dient als leidraad voor de programmering op de boot. De Meneer Vrijdag die haar eigen beladen geschiedenis 
heeft, nodigt ons uit na te denken over hoe ver hoop en werkelijkheid uit elkaar liggen - iets wat een grote rol 
zal spelen in het vluchtelingenvraagstuk van de jaren twintig van ons eeuw. Migratie hoeft niet altijd een 
vluchtelingenverhaal te zijn - het is belangrijk voor iedereen die eens het centrum van zijn leven verplaatst 
(heeft). Amsterdam, de stad met zijn indrukwekkend migratiegeschiedenis, kent veel van deze verhalen. Het is 
tijd geworden dat deze stad hier zijn eigen podium krijgt - een podium dat zich beweegt en daardoor de 
verplaatsing metaforisch uitdrukt.  
Het feit dat deze boot geen plastic badkuip is, maar een boot met een historische zwaarte, zal alle 
voorstellingen nog meer gewicht geven.  

https://www.tgilay-salomonsoordeel.nl/
https://www.tgilay-salomonsoordeel.nl/
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