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UITGAVE no. 4

Voorwoord
In deze laatste Nieuwsbrief van 2016 willen wij U een half jaar na onze start over de status van ons aller Alkmaar
Freedom House project informeren. Dat Freedom House steeds meer naamsbekendheid heeft gekregen na de officiële
opening door de burgemeester en de Open Dagen bij de 2 AZC's, blijkt wel uit het toegenomen aantal bezoekers. In de
laatste weken komen er circa 30-35 mensen naar de Vrijheidskerk en staat het maximum aantal bezoekers nu op 45!
Gelukkig krijgen we nog wekelijks nieuwe aanmeldingen, zodat nu 155 gemotiveerde vrijwilligers onze nieuwe
Medelanders helpen om onze taal te leren. Op donderdag heeft Noortje Jansen het coördinatorschap overgenomen
van Wim Harsveld, die in de winter van de Spaanse zon geniet.
Soms vallen vrijwilligers voor een korte of langere tijd uit vanwege ziekte. Vanaf deze plek wensen wij allen van harte
beterschap en sterkte bij herstel. We denken aan jullie en hopen op een spoedig weerzien. Vrijwilligers, die zich door
andere omstandigheden terug trekken, blijven door deze Nieuwsbrief betrokken bij AFH!!
Naast een aantal organisatorische zaken, staan we o.a. stil bij onze Facebook pagina, bij nieuwe activiteiten op de
middagen en bij een kerstmiddag.
Rest mij om namens het gehele projectteam U allen gezellige en gezegende feestdagen toe te wensen !!
Wim van Houten
================================================================================================
Alkmaar Freedom House nu ook op Facebook!
In aanvulling op onze website www.alkmaarfreedomhouse.nl is de pagina van het Alkmaar Freedom House op
Facebook nieuw leven in geblazen en willen we deze vanaf nu actief gaan gebruiken: Voor nieuwsberichten, vraag en
aanbod, mensen met elkaar in contact brengen en ervaringen van vrijwilligers en vluchtelingen, wordt de Facebook
pagina het algemene punt van informatie.
Mieke Biesheuvel, sinds november de beheerder van de pagina, wil ervaringen en verhalen van ons allemaal op de
pagina plaatsen, zodat iedereen mee kan lezen wat we nu eigenlijk allemaal doen bij het Taalcafé en hoe onze
contacten verlopen met de vluchtelingen.
Heeft u ook ervaringen die u wilt delen? Stuur uw verhaal dan naar mieke.kids@live.nl zodat Mieke dat op de pagina
kan plaatsen. Hetzelfde kan met vragen voor hulp, aanbod van diensten, foto’s en andere suggesties.
Het adres van de Facebook pagina is https://www.facebook.com/alkmaarhouseforfreedom
Sinterklaas
In week 48 , de week voor Sinterklaas, ontvangen alle vrijwilligers en alle bezoekers een chocoladeletter, waar
coördinator Ron Biesot een prachtig Sinterklaas gedicht bij heeft gemaakt!! Het gedicht is natuurlijk gelijk taal
materiaal, dus aan U allen de opgave om uit te leggen wat alles in onze onvervalste Nederlandse cultuur betekent:
 Een bromtol, 3 kaatsenballen in een net en een letter van banket
 Een snoezig jurkje kant en klaar
 Een Piet, die van strooien erg geniet.

Uitwijken?!
In de vorige nieuwsbrief berichtten we al over de mogelijkheid om uit
te wijken naar het Olympia gebouw op dinsdag t/m vrijdagmiddag
mocht de Vrijheidskerk onverhoopt niet beschikbaar zijn. Ook voor de
maandagmiddag is een uitwijkmogelijkheid gevonden bij de Open Hof
aan het Honkpad 2 in de richting van het AZC1 aan de Piccassolaan.
De ruimte vraagt wat inschikwerk met tafels, maar we zijn blij dat deze
mogelijkheid nu ook bestaat. Meer informatie volgt zodra het nodig is
om uit te wijken.
Periode rond Kerst en Oud en Nieuw.
Op maandagmiddag 19 december organiseert de Vrijheidskerk een
buurt kerstfeest waarbij alle tafels en stoelen worden ingezet voor
gasten. Al onze vrijwilligers van de maandag en al onze bezoekers zijn
hiervoor ook van harte uitgenodigd!
We zullen een flyer maken met informatie dat er die middag geen
taalcafé in Alkmaar Freedom House is, maar iedereen wordt
uitgenodigd voor een lichtvoetig programma! Ontmoeting staat
centraal en er is een tussenprogramma met veel muziek.
Op maandagmiddag 26 december is Alkmaar Freedom House gesloten. Hoewel de kerstdagen en Oud & Nieuw dit
jaar in het weekend vallen, willen wij in week 52 niet te stoppen met Alkmaar Freedom House. Dus gaan de middagen
van 27/12 t/m 30/12 gaan gewoon door, mits we voldoende vrijwilligers hebben. Daarom de vraag om z.s.m. aan uw
coördinator te melden of U in die week aanwezig kan/wil zijn.
Dankwoord tijdens de opening
Bij de opening van het AFH heeft Tasar, Syrische vluchtelinge, een dankwoord uitgesproken in het Nederlands, in
het Engels en in het Arabisch. De Nederlandse tekst luidt als volgt:
“Geachte burgemeester van Alkmaar
en dames en heren van het
Freedomhouse. Ik ben blij dat ik
namens alle asielzoekers van het AZC
aan de Robonsbosweg u mag
bedanken. Bedanken voor de goede
behandeling en gastvrijheid die de
Nederlanders in het algemeen en de
mensen hier in het Freedomhouse in
het bijzonder ons bieden.
U doet uw best om ons de taal te
leren, want u weet dat dat hard
nodig is om in de Nederlandse
gemeenschap opgenomen te kunnen
worden. En ook omarmt u ons:
onafhankelijk van het land waar we
vandaan komen of van ons geloof. Zo
toont u ons steeds weer uw
menselijke aard. En we hopen dat er
in Nederland altijd vrede zal zijn.
Tenslotte willen we graag actieve leden van deze maatschappij worden, zodat we op die manier ons nuttig
kunnen maken en onze dankbaarheid kunnen tonen. Dank u wel!”

Geplande activiteiten voor 2017
Het team van coördinatoren werkt aan de volgende activiteiten in de eerste helft van 2017:
N.a.v. onze laatste vrijwilligersavond op 13 oktober met name over informeel leren, is een werkgroepje gestart met
Ron Biesot, Ben Groninger, Guus Keilman, Anita Koel en Liesbeth van Lanen. Zij kijken welke praktische tips zij kunnen
geven aan alle vrijwilligers om ons taalcafé nog
wat beter en gevarieerder te laten verlopen.
Daarbij willen we binnenkort onze bezoekers
ook naamkaartjes geven en een indeling
mogelijk maken naar hun niveau. We proberen
dan te voorkomen, dat mensen van heel
verschillend nivo bij elkaar zitten.
Tegelijkertijd hebben de vrijwilligers van de
maandag- en woensdaggroep een basisset
ontwikkeld, met een aantal A4-tjes over voor
de hand liggende onderwerpen. Op een apart
vel van deze set kan een indicatie worden
gegeven van het taalniveau en vorderingen
bijgehouden worden. A.d.v. het formulier zijn de groepjes eenvoudiger in te delen. Onze bezoekers mogen hun set
mee naar huis nemen en zullen deze (hopelijk) bij een volgend bezoek weer mee nemen. Binnenkort krijgt iedereen
via de mail zo‘n setje toegestuurd. Ook zullen we zorgen dat er in AFH voldoende kopieën aanwezig zijn.
Eind januari 2017 willen we weer een volgende vrijwilligersavond plannen, waarbij we vooral aandacht willen geven.
aan de procedure van uitzetting en de manier waarop we de asielzoekers, die binnenkort zullen worden uitgezet, het
beste kunnen helpen. Verder merken we dat na een half jaar ontmoetingen intensiever worden en traumatische
ervaringen naar boven komen.
Daarnaast worden er vaak allerlei praktische zaken bij de coördinatoren aangekaart, die daar zo goed mogelijk mee
omgaan. Om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, willen we ze met U allen zo goed mogelijk
inventariseren. U kunt daarbij denken aan (I) Brieven van IND, die bezoekers meenemen omdat zij ze vaak niet
begrijpen (II) Concrete vragen over openingstijden van winkels of (III) Adressen en aanvangstijden van kerkdiensten
en moskeeën in Alkmaar. Wilt U dergelijke vragen doormailen aan Info@alkmaarseraadvankerken.nl? Bedankt!!.
In juni 2016 willen we proberen een benefiet concert te organiseren, waarvan de opbrengst bestemd is voor Alkmaar
Freedom House. Als U daaraan mee wilt werken, geef het svp door aan Wim van Houten.

Diverse achtergrond informatie over vluchtelingen in Nederland en/of Alkmaar
Via via ontvingen wij een artikel over het grootste groepsinterview ooit dat onder vluchtelingen in Nederland is
gehouden met als titel “ Zeven dingen die Nederlanders moeten weten om te begrijpen hoe vluchtelingen zich hier
voelen”. Wij zullen het binnenkort aan U allemaal per mail toesturen.
Onder de titel “Aan de slag” is de VCRA [Vrijwilligers Centrale] in Alkmaar een nieuw project gestart.
Het is bedoeld om Asielzoekers en Statushouders in de opvang samen met Nederlanders in en rond Alkmaar
vrijwilligersklussen bij een organisatie of in een buurt te laten uitvoeren. Het gaat om eenvoudige klussen die
makkelijk uit te voeren zijn en waarvoor veel kennis van de Nederlandse taal niet per se nodig is. Het doel van het
project is om zoveel mogelijk bewoners van de Alkmaarse AZC’s kennis te laten maken met de maatschappij in
Alkmaar. Voorbeelden zijn activiteiten van de Stichting Present of koken bij een festival in de stad. In 2017 wil de
VCRA minimaal 300 matches realiseren. Een match is één AZC-bewoner die meedoet aan één vrijwilligersactiviteit.
Wij zullen Alkmaar Freedom House ook aanmelden bij VCRA om voor bepaalde zaken zoals de noodzakelijke
schoonmaak aan het eind van de middagen en/of tuinonderhoud van de Vrijheidskerk hulp te vinden.
Recentelijk is van Gert-Jan Seegers, fractieleider van de ChristenUnie, een boek uitgekomen met als titel

“ Hoop voor een verdeeld land”. Seegers analyseert op een bijzonder constructieve en hoopvolle manier 5 grote
verschillen die de Nederlandse maatschappij bedreigen, waaronder (uiteraard) de verschillen tussen “langgevestigden
en nieuwkomers” .

Vluchteling, religie en Samenleving
Op 27 oktober 2016 werd in de ULU-moskee in Utrecht een symposium over dit onderwerp gehouden.
De twee kernvragen waren:
1. Wat kunnen we vanuit Jodendom, Christendom en Islam betekenen voor vluchtelingen?
2. Hoe kunnen we met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier waarop we in Nederland als religies met elkaar
omgaan en samenleven?
Rien Erkelens, voorzitter van het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA) heeft dit symposium
bezocht. Zijn verslag is te vinden op www.ilpa.nl/impressies.
Gezocht
Lia Ridderikhoff zoekt voor de handwerkmiddagen in het AZC een naaimachine.
Als er iemand is die iets weet kan hij/zij Lia bellen of mailen: 0653944160 of liaridderikhoff@gmail.com.
Schema van de coördinatoren:
Maandag:
Ron Biesot
Dinsdag:
Guus Keilman
Woensdag:
Ron Biesot
Donderdag:
Noortje Jansen
Vrijdag:
Wim van Houten
Vacatures voor ons project
Dagelijks zijn voorlopig 25 vrijwilligers ingedeeld als gastvrouw of gastheer, voor het taalcafé, het pastoraat of
beheertaken. Het projectteam is nog wel 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
Wilt u dit project financieel steunen, dan vindt u hiernaast de
gegevens:

U kunt ons vluchtelingenproject ook ondersteunen door
giften in natura. We kopiëren veel taalmateriaal en schenken
veel koffie en thee met een koekje. In natura aanleveren van
pennen, schriften, A4 papier, koffie, thee, koekjes, melk,
suiker en vruchtensappen / limonade / siroop wordt zeer op prijs gesteld. U kunt dit aanmelden via ons e-mail adres
en/of afgeven bij de Vrijheidskerk met vermelding van ‘Vluchtelingenproject Vrijheidskerk’. Uw bijdrage kan, indien
gewenst, ook opgehaald worden.
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