17 mei 2017

Nieuwsbrief

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden!
Hier vindt U een nieuwe nieuwsbrief over de status en wetenswaardigheden van
ons aller Freedom House! Dank voor uw inzet.

Wim van Houten

Enkele ervaringen van vrijwilligers en bezoekers:

Lucie Smit, vrijdagmiddaggroep, vertelt: Sinds de start van de taallessen ben ik aktief in het FreedomHouse. Het
verrijkt mijn leven elke week weer ! Afgelopen week zat ik met een Syrisch echtpaar van 58 en 59 jaar. Ze zitten op
school en gaan in juli hun inburgeringsexamen doen ! Fanatiek oefenen ze samen met de soms (in mijn ogen)
moeilijke vragen en ik help ze om sommige moeilijke woorden te gaan begrijpen. Wat knap denk ik dan om zo je best
te doen om je onze taal en gewoontes eigen te maken. Petje af !
Zinab Hasani vertelt aan Klaas: Ik kom uit Afghanistan, ik ben ongeveer 17 maanden in Nederland en woon 8 à 9
maanden in Robonsbosweg.
Op 7 mei heb ik status gekregen. Er worden nu afspraken gemaakt voor de inburgering cursus. Ik woon met mijn
moeder en broer.
Ik vind Nederland goed, omdat er geen oorlog is en iedereen vrij is zoals man en vrouw. De taalles vind ik hier heel
goed. Ik heb veel geleerd zoals het spreken en lezen in het Nederlands. Ik wil graag verpleegster worden.
Aisha vertelt aan Annelies : Ik begon in het Freedom House om Nederlands te leren in mei 2016. Ik ging 2 x in de
week op dinsdag en vrijdag naar het Freedom House.
2 dagen ga ik naar Innova en 1 dag ga ik naar de bibliotheek. Ik ben 5 dagen bezig met Nederlandse les. Als ik
vakantie heb ga ik 4 x naar het Freedom House. Ik word steeds beter met Nederlands. Elke week krijg ik zwemles en
ik leer ook fietsen.
Ik vind het heel leuk om in het Freedom House te zijn.
Marieke oefent graag met eigen materiaal en dat ziet er
zo uit. Een mooi praktijkvoorbeeld van hoe taal gedeeld
wordt.
Bijdrage van Martin, Mohamad, Hawar en Tamer
Vorig jaar las ik een artikel in de Alkmaarse Courant over
het initiatief van het Alkmaar Freedom House. Dat sprak
me erg aan en ik besloot er eens langs te gaan. Om een
lang verhaal kort te maken: in oktober 2016 ben ik
gestart op de vrijdagmiddag. En er al gauw de

dinsdagmiddag aan toegevoegd, toen ik hoorde dat er ook op die dag nog behoefte aan meer mensen was. En tot de
dag van vandaag heb ik dit met ontzettend veel plezier gedaan.
Al gauw vormde zich een min of meer vast groepje jongens dat met mij wilden werken en dat ook erg trouw naar
het Freedom House kwam. Onder de indruk was én ben ik van de veerkracht, de humor en het optimisme van deze
jongens, die noodgedwongen alles achter zich hebben moeten laten, maar wel dagelijks (en ’s nachts veelal) de
zorgen erbij hebben om degenen die ze hebben moeten achterlaten.
Een paar van hen komen hier nu kort zelf aan het woord ...
Mohamad:
Beste mensen,
Ik ben Mohamad. Ik kom uit Irak en ik ben anderhalf jaar in Nederland. Ik vind Nederland een mooi land met goede
mensen. Ik heb veel contact met mensen in Nederland, maar niet met eerste keer omdat ik geen Nederlandse taal
heb. De eerste keer was heel moeilijk Nederlands te praten daarna heb ik meer geleerd en dat was heel mooi. Ik ben
nu een jaar in Alkmaar en zit op school. Maar ik studeer ook in het Freedom House en op andere plaatsen. Volgens
mij doe ik goed om Nederlands te praten.
Hawar:
Ik ben Hawar en ik kom uit Syrie. Het is moeilijk om nieuw leven te beginnen vooral als je heeft geleefd in het AZC en
wacht op je verblijfsvergunning. En de taal niet goed kan spreken en je leeft afgezonderd van om je heen. Daarna
kreeg ik mijn verblijfsvergunning en kan ik nu leren na 9 maanden. Volgens mij is school langzaam met 3 dagen
(dagdelen) per week en ik wilde contact hebben. Daarom kom ik naar Freedom House . Ik vind het is nuttig.
Tamer:
Ik heb nuttig gekregen op de kerk hier. Ik vind de docenten zijn heel aardig met ons. Ik ben Tamer en ik kom uit Syrie.
Ik ben 27 jaar en ik ben niet getrouwd en ik heb geen kinderen. Ik ben al anderhalf jaar in Nederland maar ik heb
school een jaar. Ik vind Nederland heel mooier dan andere landen en ik ben tevreden met mijn leven hier. Mijn
Nederlands gaat goed maar niet alles. Ik heb lastig met schrijven en goede zin maken. Maar misschien ben ik volgend
jaar klaar met Nederlands en ga ik naar opleiding beginnen. Ik heb zin om audio engineeren te leren.
Regelmatig kreeg ik te horen dat ze vonden beter les te krijgen en meer te leren in het Alkmaar Freedom House dan
op school. Een mooier compliment kunnen we ons als vrijwilligers bij het Freedom House niet krijgen, toch!?
Binnen afzienbare tijd staat er een verhuizing naar Amsterdam op het programma en zal ik mijn activiteiten in
Alkmaar helaas moeten gaan stoppen. Het Freedom House zal ik zeker erg gaan missen, maar vooral de groep
jongens waar ik met zoveel plezier mee gewerkt heb.
Mohamad, Awet, Arif, Hawar, Tamer, Osama, Mo, Amir en nog veel anderen: hartstikke bedankt voor alle lol en
positieve energie die jullie mij gegeven hebben. En dat ik deel van jullie leven heb mogen uitmaken. Ik wens jullie het
allerbeste voor de toekomst. Waar die ook uiteindelijk zal blijken te liggen!
(Groet, Martin)
Bijdrage Mieke Biesheuvel
Op 6 april was ik aanwezig bij een informatieavond op het stadhuis over statushouders in Alkmaar.
Vanuit de overheid is een andere aanpak opgestart m.b.t. inburgeren, integratie en participatie. De statushouder
tekent verplicht een participatieverklaring en geeft daarmee aan zelf actief te participeren op gebied van wonen,
werk en integratie.
Wethouder Konijn vertelde dat er in de eerste helft van 2017 82 statushouders gehuisvest moeten worden door de
gemeente. Deze aantallen worden door het rijk vastgesteld.
Statushouders worden verbonden aan een gemeente waar zij de meeste kans op werk vinden. Da tis dus afhankelijk
van werkervaring of kennis die zij in hun thuisland opdeden.
Van de 400 vluchtelingen die nu in het AZC in Alkmaar zitten, zullen dus niet alle statushouders automatisch in
Alkmaar gehuisvest worden en andersom kunnen mensen van elders hierheen komen. Het COA coördineert dit.
De 82 statushouders die Alkmaar nog moet huisvesten kunnen ook gezinnen betreffen. In dit geval zullen er minder
woningen nodig zijn.
Wanneer er sprake is ven gezinshereniging zullen gezinsleden die later in Nederland komen vallen onder het aantal

statushouders die de gemeente moet huisvesten. Een woning is dan echter al toegekend en zal dus niet tot nog
meer huisvesting leiden.
Alleenstaande minderjarige statushouders worden ondergebracht in pleeggezinnen of begeleid wonen.
Voor integratie en participatie heeft de overheid budget per statushouder toegekend. Dit budget zal worden
uitgekeerd aan de gemeente na afloop van het traject (anderhalf jaar). De gemeente zal dit dus voorschieten maar
uiteindelijk zal het haar niets kosten.
De statushouder moet via DUO een financiering aanvragen voor de verplichte inburgeringscursus.
Binnenkort zal de gemeenteraad het verzoek om financiering voor het integratie- en participatietraject behandeld
worden.
Het betreft een lening uit het potje Algemene Middelen naar Sociaal Domein wat na uitbetaling door het Rijk weer
teruggaat naar Algemene Middelen.

Gitaarlessen op de vrijdagmiddag
Erik Determann geeft vanaf het begin van Alkmaar Freedom House gitaarlessen aan de vluchtelingen. Tenminste, zij
die daar graag onderricht in willen hebben. Het doel daarvan is om ook de muzikale taal meer eigen te maken.
De start kwam – zoals verwacht – heel langzaam op gang, waarbij in de regelmaat mensen afhaakten of ineens weer
verhuisden naar een ander AZC-locatie.
Maar uiteindelijk ontstonden toch twee groepjes, waarbij de eerste de eerste lessen kregen in het eerste uur. Het
tweede uur werd dan gevolgd door de mensen die echt wilden doorgaan met les ontvangen.
Zo werd vooral de tweede groep (van 15:00-16:00 uur) enthousiast en kwam daar zelfs Cilia als assistente bij. Dit was
wel nodig. Zo kon ieder nog steeds persoonlijk geholpen worden.
Maar niet alleen vanuit de vluchtelingen wordt positief gereageerd. Er werd subsidie gevonden voor de aanschaf van
een aantal nieuwe gitaren. Mensen die een gitaar nog op zolder hadden staan of zelfs in een geval dat mensen gaan
emigreren, werden gitaren belangeloos afgegeven zodat de leerlingen ook thuis hun eigen gitaar mogen hebben. Zo
zijn al diverse gitaren afgegeven en kan ook thuis geoefend worden. En dat werpt zijn vruchten af. Enthousiasme en
lachen worden afgewisseld met je best doen om een bepaald akkoord of ritme onder de knie te krijgen.
Een prachtig middel om op die manier op een ontspannende wijze tot elkaar te komen.

Actie Warm Hart
Elk jaar geeft KRO een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme,
zorgzame samenleving. Stemmers bepalen wie dat mooie bedrag krijgt . Astrid Reijmers heeft het AFH hiervoor
opgegeven. Stem nu, het kan € 10.000,- opleveren!
De link is https://www.kro.nl/geven-overzicht.

Oproep COA
We geven graag gehoor aan de oproep van het COA om onderstaande oproep voor vrijwilligers door te geven.
Ondanks dat we niemand kwijt willen en graag onze eigen bezetting op orde houden kunnen we niet uitsluiten dat
er onder onze vrijwilligers en andere belangstellenden zijn die tijd over hebben, dus……..

Afgelopen week hebben we op het AZC een vergadering gehad met de vrijwilligers van basaal Nederlands.

Verschillende zaken hebben we besproken, waardoor het belang van het Freedom House benadrukken bij de
cursisten.
Echter kwam ik zelf tot de conclusie dat wij te weinig vrijwilligers hebben om het aantal klassen draaiende te houden,
daarom zal ik weer vrijwilligers moeten gaan werven. Tijdens de vergadering kwam Bep Beals (ook vrijwilliger bij het
Freedom House) met het idee om aan de vrijwilligers van het Freedom House te vragen wie er geinteresseerd zou zijn
om (ook) basaal Nederlands op het AZC te geven.
Dus bij deze mijn vraag: is het voor jullie mogelijk om deze vraag kenbaar te maken onder jullie vrijwilligers? Als er
geïnteresseerden zijn kunnen ze mij via de mail benaderen, dan maak ik een afspraak met hen. Alvast bedankt en
een heel fijn paasweekend.
Met vriendelijke groet, Daphne Loerakker
Een verzoek van Lia Ridderikhoff
Heeft u misschien lappen of handwerkmateriaal liggen, waar u niets meer mee doet?
Graag wil ik ze ter beschikking stellen aan de vluchtelingen tijdens de handwerkmiddag in het AZC op de
Robonsbosweg.
Ze maken daar van de lappen o.a. rokken, schorten en kussenovertrekken.
Daarnaast wordt er gehaakt en gebreid en daarvoor kunnen we nog garens en naalden gebruiken.
Alvast bedankt voor uw moeite.
Lia Ridderikhoff, bereikbaar op 06 53 94 41 60
Afscheid Guus Keilman als coördinator
Guus Keilman, werker van het eerste uur in het AFH, heeft besloten per 1 mei te stoppen met het coördinatorschap.
Ook vanaf deze plaats danken wij hem hartelijke voor zijn tomeloze inzet. Gelukkig komt Guus wel zoveel mogelijk
als taalcoach naar het AFH. Gelukkig maar!
Nieuwe coördinatoren
Guus wordt sinds begin mei vervangen door Ismaïl . Daar zijn we blij mee.
Ria Stiefelhagen vervangt Noortje Jansen tijdens haar vakantie. Daarna gaan zij het coördinatorschap op donderdag
delen. Ook dat is mooi.
Vakanties coördinatoren
Ook coördinatoren gaan met vakantie. Op dit moment wordt geprobeerd om voor elke middag een
coördinatorenduo op te stellen zodat een coördinator tijdens zijn/haar vakantie of andere afwezigheid gemakkelijk
vervangen kan worden. Dat begint te lukken maar het plaatje is nog niet compleet. Wil je daarmee helpen? Meld je
aan!
Een rooster voor de coördinatoren in de vakantietijd wordt op dit moment gemaakt en er komt ook een rooster voor
de keukenploegen.
Ramadan
De ramadan loopt in 2017 van vrijdag 26 mei tot zaterdag 24 juni. Voor veel van onze bezoekers is dat belangrijk en
het kan betekenen dat het bezoekersaantal dan even terugloopt. Maar zeker is dat niet! Afwachten maar.
Koffie, thee en koek
Onlangs werd er “zomaar” een groot aantal pakken koek afgegeven in de keuken. Hartelijke dank!!
Giften in natura blijven altijd van harte welkom.

Sluiting AZC Picassolaan
Per oktober 2017 gaat het AZC aan de Picassolaan sluiten. Dit zou oorspronkelijk gebeuren uiterlijk 1 januari
2019.Omdat er minder asielzoekers komen dan verwacht, is dit tijdstip vervroegd. De tijdelijke opvang voor
asielzoekers aan de Robonsbosweg blijft, naar verwachting, open tot april 2019.
Goed om te horen en te delen:
In een referentie die we gevraagd hebben van het COA hier in Alkmaar om bij onze subsidieaanvraag te versturen
voor het Oranjefonds staat het volgende:
Beste geïnteresseerde,
Alkmaar Freedom House biedt elke vluchteling onafhankelijk van religie en afkomst een plek om samen te komen en
op een informele manier de Nederlandse Taal te leren middels taalmaatjes.
De Freedom House is laagdrempelig voor de vluchtelingen en ondanks dat de activiteiten plaats vinden in de kerk
heeft het verder niks met religie te maken.
Van onze bewoners vanuit het AZC krijgen wij dan ook enthousiaste berichten terug over de activiteiten in de
Freedom House. Mensen leren Nederlanders kennen en werken aan het uitbreiden van hun netwerk in Nederland.
Ook kunnen zij op een laagdrempelige manier de taal leren en dit maakt dat zij sneller kunnen integreren en
participeren.
Vanuit het AZC promoten wij deze activiteiten en is het een welkome aanvulling op o.a. ons
voorinburgeringsprogramma. Maar ook voor de mensen die terug moeten naar land van herkomst biedt het een
tijdelijke positieve ervaring en afleiding. Het is een stimulans voor de mensen om de deur uit te gaan.
Het COA en de Freedom House zitten regelmatig met elkaar om tafel om van elkaar te kunnen leren en elkaar te
voorzien van feedback. Ervaringen worden gedeeld en er wordt samen gewerkt waar mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Edith van den Berg
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Programmabegeleider / coördinator Activering
Al helpt het wellicht niets voor de subsidie aanvraag, dit is toch maar mooi gezegd. Dank je wel Edith van den Bergh!
Gezocht:
Technische vrijwilliger die verstand heeft van kopieerapparaten voor onderhoud kopieerapparaat Alkmaar
Freedom House.
Inkomend bericht van Teresa Takken
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om mee te denken over mogelijke huisvesting van de twee mama¹s met
kinderen verblijvend bij mij (I) 1 mama met zoon van 4 ½ en (II) 1 mama met 2 zoons, bijna 5, en 1 ½. Op het laatste
moment is er voor beide mama’s en kinderen een plek gevonden. Bedankt voor uw meedenken en bidden.
Belangrijke data: ALKMAAR FREEDOM HOUSE is gesloten op Hemelvaartsdag (25 mei) en
Tweede Pinksterdag (5 juni)
Schema van de coördinatoren:
Maandag:
Ron Biesot
Dinsdag:
Ismaïl Ali
Woensdag:
Ron Biesot
Donderdag:
Noortje Jansen/Ria Stiefelhagen
Vrijdag:
Wim van Houten
Giften zijn 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.

