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Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden 

Namens de projectleiding en coördinatoren  wens 

ik u hele goede kerstdagen en een goed begin van 

2017. 

Wim van Houten 

Terugblik: 
In 2016 hebben we met elkaar iets moois opgebouwd.  

Gebleken is dat we voorzien in een behoefte. 

Behalve de ontmoetingen die elke middag plaatsvinden tussen ‘nieuwe’ 

en ‘oude’ Nederlanders, wordt er heel veel taal geoefend. Er zijn allerlei initiatieven zoals bijvoorbeeld de 

gitaarlessen op vrijdagmiddag en de vrijwilligersgroepen van maandag en woensdag hebben o.l.v. Ron Biesot nieuw 

en praktisch taalmateriaal ontwikkeld.  Daar kunnen we binnenkort allemaal gebruik van gaan maken.  

Op dit moment staan er ongeveer 150 vrijwilligers op de lijst, komen er elke middag tussen de 25 en 50 mensen om 

de Nederlandse taal te oefenen, worden bezoekers begeleid bij een verhuizing en doktersbezoek, werd een lied 

gecomponeerd en een koor gevormd, een fietscursus gegeven, iemand begeleid naar Zwolle voor een 

rechtbankzitting, kinderen uitgenodigd voor een buurtfeest.  Een Amerikaans gezin op terugweg naar Amerika wilde 

de 5 tweedehands gekochte fietsen graag aan vluchtelingen doneren en konden in contact worden gebracht met 

Theo Bruin van het fietsenproject.   Voor een Syrische kapper zijn flyers gemaakt zodat hij in het AZC bekend kan 

maken dat hij gratis wil knippen in zijn kamer.  Een van onze bezoekers die een AZC-krantje wil maken heeft wat 

drukproeven  laten zien. Toegezegd is dat hij er wat op ons kopieerapparaat mag kopiëren. Zaterdag 3 december 

heeft de band Unbound (Facebook.com/unboundalkmaar) bij hun optreden in MC Blue in Alkmaar geld ingezameld 

voor het Freedom House. Er is hierbij € 140 opgehaald.  De film ‘Change of Life’ waarvoor opnames zijn gemaakt op 

een dinsdagmiddag, gaat op 12 januari in première in het  Filmhuis: http://www.k1cultmedia.nl/evenementen.php. 

Er zijn plannen voor een benefietconcert in 2017 en de verdere zoektocht naar sponsors.  Mieke Biesheuvel beheert  

de facebookpagina ‘alkmaarhouseforfreedom’  en houdt de pagina bij. Het wordt gevolgd door 129 mensen.  Sinds 

29-11 is een lerares tekenen gestart met tekenlessen voor onze bezoekers op dinsdagmiddag.  Op maandagmiddag 

19/12 vierden ca. 15 nieuwe Nederlanders het kerstfeest mee dat in en door de Vrijheidskerk werd georganiseerd.  

Afgelopen week ontvingen we een gift van € 480 van een niet nader genoemde stichting. 

Er komen nu ook meer alleenstaande jonge vrouwen uit Guinee, Burundi en Oeganda. Samen met een jonge man uit 
Congo Brazzaville neemt het aantal mensen, die oorspronkelijk Frans spreken toe. Via de VCRA komt een meneer uit 
Eritrea die nauwelijks Nederlands spreekt en vrijwilligerswerk wil doen. We hebben afgesproken dat hij meedoet aan 
de taalles en zo uit zijn isolement komt.  Een aantal vrijwilligers is enthousiast over het gebruik van de Start!-

Kerst en Nieuwjaar …. 
Het wordt altijd weer licht! 

Wij wensen je dat je veel licht zult 
ontvangen. 

En licht zult geven in een wereld die er 
soms zo somber uitziet. 

Fijne feestdagen en een lichtend 
Nieuwjaar!! 

 

http://www.k1cultmedia.nl/evenementen.php


weekkrant. Het bespreken van 1 artikel kost wel soms meer dan een uur, maar leert mensen gericht nieuwe 
woorden.   
 

Kortom er gebeurt heel wat, want zeer waarschijnlijk is dit geen volledige opsomming. 

 

Praktische informatie: 

Tussen kerst en Oud jaar zullen we gewoon door kunnen gaan met openstelling dankzij vrijwilligers die “gewoon” 

komen. Tweede Kerstdag zijn we dicht.  

In de kerstnachtdienst in de Grote Kerk wordt gecollecteerd voor Alkmaar Freedom House. Aanvang  22.30 uur vanaf 

22.00 uur wordt gespeeld op het orgel. 

 

De Alkmaarse Raad van Kerken heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 ANBI status verkregen zodat we 

geen gebruik meer  hoeven maken van het banknummer van het Leger des Heils. 

We zeggen kapiteine Stastra hierbij dan ook hartelijk dank voor het ontvangen van giften en betalen van allerhande 

rekeningen voor Alkmaar Freedom house.  

 

In het AZC aan de Robonsbosweg verandert de samenstelling van de groep bewoners en daalt het totale aantal. 

 

Alkmaar Freedom House blijkt in een behoefte te voorzien ook bij niet-bewoners van de twee AZC’s in Alkmaar. 

Iedereen die inmiddels status heeft en ‘elders’ kan wonen alsmede ‘nieuwe’ Alkmaarders die al langer in Alkmaar 

wonen en de taal nog niet machtig zijn, zijn welkom om taal te komen oefenen in Alkmaar Freedom House.  

Iedereen die kennis wil maken met dit project van en door Alkmaarders is van harte welkom op een of andere 

middag om zich te laten informeren en zich eventueel aan te melden als vrijwilliger.  

Elke middag is een vaste coördinator verantwoordelijk voor het geheel en als aanspreekpunt aanwezig. Extra 

(assistent-)coördinatoren worden nog gezocht om bij te kunnen springen of in te vallen. 

 

Data : 

30 december is de laatste middag van 2016 dat Alkmaar Freedom House open is. Wie langs komt, kan een 

oliebolletje mee-eten.  

Oliebollen zijn besteld bij scoutinggroep de Geuzen van het honkpad.  http://scoutinggroepdegeuzen.nl 

Eind januari: informatie avond vrijwilligers 

Vrijdag 10 februari 20.15 uur: De Vest heeft kaarten beschikbaar gesteld voor Wëreldbänd  (50 vrijkaarten + 
#begeleiders?)  Het idee is dat vrijwilligers vanuit het Alkmaar Freedom House dit begeleiden.  Wie interesse heeft, 
laat het weten. 
 

Schema van de coördinatoren: 

Maandag:      Ron Biesot 

Dinsdag: Guus Keilman 

Woensdag: Ron Biesot 

Donderdag: Noortje Jansen 

Vrijdag:  Wim van Houten 

Vacatures voor ons project  

Het projectteam is nog steeds op zoek naar mensen, 

die willen helpen bij coördinatie van de middagen, bij 

facilitaire ondersteuning, bij fondsenwerving en/of 

het contact leggen met andere organisaties. 

Opgave: Info@alkmaarseraadvankerken.nl

Let op:  Nieuw Bankrekeningnummer!!! 

 

De kosten van dit project bestaan vooral uit de extra 

verwarmingskosten en elektriciteit, kopieerkosten en 

de koffie/thee/suiker en koekjes die we aan onze 

bezoekers  verstrekken. Giften hiervoor zijn zeer 

welkom zowel in natura als in een storting op ons 

banknummer.  Ophalen is ook mogelijk.  

Voor meer info kunt u bellen met de voorzitter van de 

Alkmaarse Raad van Kerken  via 0618261595. 
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