
28 maart 2017                                                         Nieuwsbrief 
 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 
Hierbij vindt U weer een nieuwsbrief over de status van en rond ons aller 
Freedom House! Eerst met verslagen van allerlei activiteiten, dan een vooruitblik 
naar nieuwe zaken en veel info! 

Uit het grafiekje van het aantal bezoekers blijkt, dat nog steeds circa 25-30 medelanders dagelijks ons taalcafé in de 
Vrijheidskerk weten te vinden.  Verder blijkt dat het initiatief van AFH door COA, Vluchtelingenwerk en de 
Gemeenste Alkmaar steeds meer wordt (h)erkend en gewaardeerd. Alle coördinatoren realiseren zich echter elke 
keer, dat dit alleen mogelijk is door de steun van de ruim 160 vrijwilligers en vele donateurs!! Bijna  een jaar na onze 
start, mag U allen net zo trots zijn op het resultaat voor onze nieuwe `Medelanders`, als wij.  

Daarom  namens hen allen: DANK U WEL!  

Wim van Houten  
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Aantal bezoekers AFH sinds de opening mei 2016.   

 
 
 
 
 
 



1. Terugblik informatieavond voor vrijwilligers 13 februari   
Ongeveer 60 vrijwilligers waren aanwezig en konden luisteren naar een inspirerend verhaal van de teamleider 
van Vluchtelingenwerk Nederland, werkzaam op de Robonsbosweg en een van haar vrijwilligers. Vele vragen 
werden gesteld en de antwoorden gaven een goed beeld van alles waar asielzoekers in Nederland Alkmaar mee 
te maken krijgen.  
De presentatie die gebruikt werd is al eerder aan u toegestuurd. Een kleine nagekomen aantekening bij de 
presentatie: er wordt gesproken van een behandeltijd van aanvraag asiel van 15 maanden. Per 1 februari is deze 
termijn weer verlaagd naar 6 maanden (voor asielaanvragen vanaf 1 februari 2017).  
Astra Schroder heeft nog een tip om de heel interessante documentaire "Stranger in Paradise"  terug te kijken.  
De uitzending was werd door de VPRO uitgezonden op dinsdag 7 februari om 22.55 uur. 
In een klaslokaal leren net gearriveerde migranten een les over het meerkoppige Europa. Op het snijvlak van 
documentaire en fictie onderzoekt “Stranger in Paradise” op nietsontziende wijze de machtsverhouding tussen 
Europeanen en vluchtelingen.  
 
Verder hebben we op deze informatieavond de documentaire Change of Life kunnen bekijken. De maker 
Jasskaran en zijn ouders hebben inmiddels een status gekregen. Hij is erg opgelucht en blij. Half maart mag hij 
een huis bezichtigen. Voor meer info: http://www.k1cultmedia.nl/evenementen.php. I.v.m. de veiligheid van de 
vluchtelingen wordt na het vertonen in Alkmaar en omgeving, deze documentaire niet op het internet gezet en 
er wordt ook geen DVD  verspreid.  

 
 
2. Taart als blijk van waardering. 

Op 15 februari kwamen wethouder Elly Konijn en een lid van D66 langs om taart te brengen als blijk van 
waardering. Door sommigen van u is dit niet gewaardeerd omdat het een verkiezingsstunt zou kunnen zijn. We 
zullen in volgende gevallen wat meer doorvragen. De informatie die nu op voorhand duidelijk was betrof een 
blijk van waardering die men door middel van een taart aan de vrijwilligers wilde geven. 

 

3. Wederom constructief overleg met COA op 15 maart   
Op woensdag 15 maart jl. hadden Wim, Ria, Ron en Guus wederom een prettig overleg met onze 
contactpersonen van het COA op het AZC Robonsbosweg, Edith vd Berg en Daphne Loerakker. Daarbij was 
tevens aanwezig Ans Ursem, een van de 5 vrijwilligsters op AZC2 voor basaal Nederlands. 
 
Status in 2 AZC’s 
In de 2 Alkmaarse AZC’s verblijven nu ca. 360 + 385 personen. Verwacht wordt dat die aantallen nog verder 
zullen dalen, omdat de uitstroom groter is dan de instroom. De grootste deel van de instroom is het gevolg van 
gezinshereniging. Als de daling blijft aanhouden, zullen er in geheel Nederland weer AZC’s worden gesloten. 
VluchtelingenWerk Nederland zal vanaf 1 mei 2017 ook in Alkmaar de begeleiding van statushouders gedurende 
eerste 6 maanden overnemen van INNOVA. Dit laatste is ook voor AFH van belang, omdat wij hopen, dat de 
zelfstandig wonende statushouders in Alkmaar e.o. blijven komen naar AFH. 
 
Cursussen Basaal Nederlands 
Ans Mulder heeft ons enthousiast bijgepraat over deze cursussen voor asielzoekers, die (nog) geen 
Inburgeringscursussen mogen volgen. In september 2016 zijn 3 groepen van maximaal 10 personen gestart voor 
11 taallessen van 2 uur over Basaal Nederlands, vanaf januari lopen er 4 groepen, waarvan 2 op 
donderdagmiddag. Ans vertelt, dat deze cursus erg wordt gewaardeerd door de deelnemers doordat zij begrip 
krijgen van de structuur van het Nederlands en heel graag ook de toetsen maken. 
De overgrote meerderheid van de cursisten gaat aantal keren per week naar AFH om spreken verder te oefenen. 
Het blijkt, dat AFH daarbij een hele nuttige en gewaardeerde rol vervult! Wij hebben onze basisset en gebruik 
van de Weekkrant toegelicht. 

• Wij waren allen zeer positief over het verloop van onze laatste vrijwilligersavond op 13 februari jl. 
Milad heeft zijn 2e uitgave van “Refugees Life” uitgebracht. Omdat er op AFH’s bankrekening een flink aantal 
giften zijn binnengekomen, kan Milad zeker nog 3 nummers uitgeven!  

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


• Bij VluchtelingenWerk Nederland zoekt mensen, die voor de statushouders taalmaatje willen zijn. 
• COA is erg geïnteresseerd in de samenwerking van AFH en Stichting Present bij sociale projecten in Alkmaar. 
• Naast taal worden er 2x per maand samenzang georganiseerd, nl: 

o Op 1e zondag van de maand in Bergen in de Ruïnekerk 
o Op de 4e zondag van de maand bij Koekenbier in Alkmaar. 

 
  
4. Zingen met vluchtelingen in Bergen     (Bericht van Liesbeth van Maarleveld) 

Op zondag 5 maart was ik weer in de Ruïnekerk in Bergen, om om 14.00 uur weer te zingen met 20 Nederlanders 
met 15 vluchtelingen! Maarten Verboon en ik vonden de liedjes, zoals 'Tulpen uit Amsterdam", "Daar bij die 
molen" en "Laat me" van Ramses Shaffy zelfs met de uitleg erbij, nog best nog wel moeilijk. Dat hebben we ook 
kenbaar gemaakt. Gelukkig was er ook nog "Dikkerdje Dap" in het repertoire. Het werd gezongen door een 
jongetje van zes, die hiervoor echt naar voren werd gehaald. 
 
Ik wilde graag doorgeven dat elke eerste zondag van de maand om 14.00 dus zingen is daar in de kerk. Goed 
voor al onze vrijwilligers om dit te weten? Misschien valt er iets te organiseren?!  Mocht de Ruïnekerk niet 
beschikbaar zijn, dan wordt het zingen verplaatst naar café ' de Taverne', tegenover de kerk.  

 
 

5. Omwonendenoverleg COA – De Hoef       
Op 21 maart was er op het AZC Robonsbosweg een omwonendenoverleg. 
Dit overleg is bij de start van dit AZC opgezet om de betrokkenheid van buurtbewoners te vergroten. 
Aanwezig waren Hilda van der Vlag, Jenny Chavez (secr. van Hilda), Edith van den Berg, twee ambtenaren van de 
gemeente Alkmaar, de wijkagent en drie “echte” omwonenden (waaronder ikzelf). 
 
De COA-medewerkers deden uitgebreid verslag van de situatie op het AZC. De sfeer is goed en als er al 
incidenten zijn dan betreffen dat meestal ruzies op de kamers en het niet naleven van de huisregels. Vooral de 
toestand van een aantal toiletten en het binnen roken leveren problemen op. 
  
Het is indrukwekkend hoeveel activiteiten er voor de bewoners worden georganiseerd. Er is een lijst gemaakt 
met pictogrammen van de activiteiten. Ook het AFH staat daarop vermeld. Opnieuw bleek de grote waardering 
van alle aanwezigen voor “ons aller” Freedom House: Het krijgt respect en bewondering. 
  
Voor het landelijke COA is het een spannende tijd. Men is er al jaren gewend aan voortdurende situatie van groei 
en krimp is. Op 20 maart waren er op het AZC aan de Robonsbosweg 389 bewoners, vooral uit Syrië, Irak en Iran. 
Verder is er een grote groep “overig”. Het streven is om met minder personeel de kwaliteit hoog te houden. 
Desgevraagd gaven de medewerkers van de gemeente aan de AZC’s “zakelijk” te benaderen. Sluiting is (nog) niet 
aan de orde. 
  
Op 4 juli 2017 is het volgende omwonendenoverleg gepland.  Geïnformeerd werd of dit overleg, gezien het 
aantal omwonenden, echt zinvol is ondanks het zeer informatieve karakter ervan. 
De reactie was dat het heel goed is in deze setting regelmatig bij elkaar te komen. Het heeft dan meer het 
karakter van een platform van verschillende organisaties. Dat is ook nuttig. 

 
 
 
6. Inkomend bericht van Teresa Takken 

Jullie schrijf ik, verzoekend mee te denken en mee te kijken voor twee aparte woningen voor 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 1/2 
De Gemeente Alkmaar heeft huurgelden euro 700 € voor de mama met 1 kind en 710 € voor de mama met 2 
kinderen 
 
De Gemeente probeert al 2 maanden iets te vinden, en is er nog niet in geslaagd, terwijl er nog 5 weken de tijd 
rest--uiterlijk--iets voor hen te vinden. Er blijft alleen een gevangenis oid over--dit is al eerder gebeurd—geen 
plek voor de kinderen! 



Zeker blijven hun advocaten, zij zelf en ik achter de Gemeente Alkmaar aan...met klem! 
 
De toetjes van de twee mama's worden met de dag bleker en bleker...MOCHTEN jullie een flat of een kleine huis 
in de gemeente Alkmaar te huur weten, graag...(moet binnen de Gemeente Alkmaar zijn!) 
IK ben jullie heel erkentelijk voor wat mogelijk is en zeker voor je medeleven! 

   
 
7. Nog weinig asielzoekers vinden weg naar Nederland     (Trouw 22 maart 2017) 

De beelden van overvolle boten op reis van Libië naar Italië doen wellicht anders vermoeden, maar het aantal 
asielzoekers dat Nederland bereikt, is de eerste twee maanden van 2017 laag gebleven.    
 
Terwijl in topmaand oktober 2015 liefst 10.000 vluchtelingen in Nederland arriveerden, bleef dit in januari 
beperkt tot zo'n 1200 en in februari tot ruim 1100, blijkt uit cijfers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst 
(IND).   Een direct gevolg is dat op sommige plekken in Nederland nieuwe plannen voor de opvang van 
asielzoekers worden afgeblazen, zoals nu ook in Zaandam lijkt te gaan gebeuren.    
 
In recordjaar 2015 deden in totaal 43.100 mensen een eerste asielaanvraag. Die grote toestroom, die hier en 
daar tot maatschappelijke onrust leidde, kwam wel pas in juni op gang en liep door tot december. Vorig jaar liep 
het aantal al snel terug, in totaal waren er in 2016 18.200 mensen die hier een eerste asielaanvraag indienden. 
Minder dan de helft dus dan in het jaar ervoor.    
 
De nasleep van die grote piek uit 2015 wordt wel steeds zichtbaarder: er zijn de eerste twee maanden van dit 
jaar veel zogenoemde 'nareizigers' gearriveerd. Veel asielzoekers reizen alleen vooruit en laten hun familie 
overkomen nadat ze een verblijfsvergunning gekregen hebben. Het duurt vaak langer dan een jaar voor de 
toestemming binnen is en de familie daadwerkelijk arriveert. In januari (ruim 1250) en februari (ruim 2100) 
kwamen meer gezinsherenigers aan dan nieuwe asielzoekers. In de lijst met landen van herkomst van eerste 
asielaanvragen in februari staat nog altijd Syrië aan kop met 139 aanvragen, gevolgd door Eritrea (102). In de top 
tien staan ook landen die als 'veilig' gelden, zoals Marokko en Algerije. Deze aanvragers maken zeer weinig kans 
te mogen blijven. 

 
 

8. Basistraining Taal voor het Leven        

Via een van onze contacten in de bibliotheek Kennemerwaard werd ik getipt voor een zeer nuttige cursus voor 
alle geïnteresseerde vrijwilligers bij Alkmaar Freedom House. De Stichting Lezen & Schrijven biedt  lesmaterialen 
aan om te gebruiken bij AFH, mits er een aantal getrainde vrijwilligers hebben deelgenomen aan hun cursus 
“Taal voor het Leven” www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/ondersteuning 

De opleiding van taalvrijwilligers is ontwikkeld met lokale en nationale expertise. Het is een investering in de 
kwaliteit van het taalaanbod en de vrijwilligers krijgen trainingsmaterialen. Een training duurt 4 x 3 uur. 
Maximaal max. 15 deelnemers volgen op een af te spreken tijd en locatie de training.  

Een docent, aangesloten bij Stichting Lezen & Schrijven, geeft training in:  

-      achtergronden verschillende doelgroepen, diverse leerstijlen en taalniveaus,  
-      kennis over het verbeteren van lees-, schrijf en gespreksvaardigheden,  
-      kennis met het lesmateriaal en leesboekjes en kan ermee werken  
-      kennis over hoe leervraag van cursist te achterhalen. 

  

Mensen, die belangstelling hebben om deze training te volgen, graag een mailtje naar:   
    Info@alkmaarseraadvankerken.nl 

 
 
 

http://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/ondersteuning/�
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9. RSR Alkmaar 
In onze vorige nieuwsbrief stond, dat RSR Alkmaar het Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming van Noord-
Holland Noord is. Het RSR geeft juridische ondersteuning aan vluchtelingen, met of zonder verblijfsvergunning. Je 
kunt hier terecht voor alle juridische vragen met verblijfsrechtelijke achtergrond: gezinshereniging, verlengingen, 
illegaliteit. Bel ons of stuur een e-mail om een afspraak te maken. Afspraken kunnen alleen op maandag tussen 
10.00 en 16.00 uur gepland worden. Adres Van der Kaaijstraat 64, 1815 VM Alkmaar 
E-mailadres rsralkmaar@vwnwh.nl, Telefoonnummer 072-5315008. 
 
Omdat dit bericht problemen gaf, hebben we VWN benaderd. Astra Schroder liet daarop het volgende weten: 
“RSR alleen is voor vluchtelingen buiten een AZC. De vluchtelingen die in een AZC wonen, kunnen terecht bij 
VWN, Vluchtelingen Werk Nederland, op het eigen AZC maar niet op een RSR. Het RSR is enkel op maandag 
geopend, het gebouw wordt op de andere dagen door andere VW locaties gebruikt. Vanwege drukte is het soms 
lastig te bereiken, dat kan zeker kloppen. 
Het RSR is opgezet voor de cliënten die geen begeleiding meer krijgen (al langer in NL zijn, uitgeprocedeerd zijn 
of andere juridische vragen hebben). In de praktijk zien we het RSR gebruikt worden door nieuwkomers in 
gemeente Alkmaar en Heerhugowaard voor allerlei vragen, vooral gezinshereniging. Maatschappelijke 
begeleidingsvragen wordt in Alkmaar tot 1 mei 2017 bij Inova afgehandeld´´. 
  
Maar ....INOVA Alkmaar begeleidt de nieuwkomers in Alkmaar en Heerhugowaard bij de maatschappelijke 
begeleiding tot 1 mei. Daarna gaat de maatschappelijke begeleiding van alle nieuwkomers in alle HAL gemeentes 
over naar VWN. 

 
10. Laatdienst over ‘Vreemdelingen huisvesten’                                                          door Jos  van Steen 

Op zondag 2 april om 12.00 uur wordt in de Lutherse kerk aan de Oude Gracht een oecumenische kerkdienst 
gehouden over een van de werken van barmhartigheid;  te weten ‘Vreemdelingen huisvesten’ 
De voorganger is dan Evelien van Melle. 
Voor die dienst (en de koffie na afloop) worden belangstellenden uitgenodigd.  
Vriendelijke groeten namens de coördinatiegroep Laatdiensten 
 
 

11. Verdere nuttige adressen 
• Stichting Gave verstrekt informatie, ondersteuning, advies en toerusting: www.gave.nl 
• Dokters van de Wereld inzet zich in voor recht op gezondheidszorg voor ongedocumenteerden: 

www.doktersvandewereld.nl 
• INLIA is interkerkelijke organisatie voor juridisch advies en hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers: 

www.inlia.nl 
• IOM biedt hulp bij terugkeer naar land van herkomst: www.IOM-nederland.nl 
• Kerk in Actie biedt  informatie gericht op kerken in contact met asielzoekers: www.kerkinactie.nl/diakenen-

zwo 
• LOS verschaf informatie over basisrechten voor ongedocumenteerden: www.stichtinglos.nl 
• Solid Road biedt vaktrainingen als hulp bij terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers: www.solidroad.nl 

Vluchtelingenwerk Nederland behartigt belangen asielzoekers en informeert over de asielprocedure: 

www.vluchtelingenwerknederland.nl  Het adres van het regiokantoor is Jufferstraat 2, 1508 GE Zaandam. 

Telefoon 075-6173297, info-noordwest@vluchtelingenwerk.nl 
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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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