4 juli 2017

Nieuwsbrief

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden!
U heeft het al gehoord, we hebben een subsidie ontvangen van het Oranje Fonds
Hieronder vindt u het persbericht wat deze week naar de kranten in Alkmaar en
omgeving zal worden gestuurd.
Daarop volgt de inventarisatie van de ideeën die geopperd zijn op 27 juni.
Aan u de vraag om in uw contacten met onze bezoekers dezelfde vraag voor te leggen, maar dan individueel. Waar
denken onze bezoekers zelf mee te kunnen worden geholpen. Als u dat weer doorgeeft aan ons dan nemen we dat
mee.
Oproep is dan meteen op zijn plaats. Want die ideeën moeten verder worden uitgewerkt en daar hebben we u voor
nodig. Heeft u mogelijkheden om in een werkgroep van uw keus mee te denken dan hopen we dat u zich daarvoor
op wilt geven.
De indeling van de ideeën is een voorlopige, maar geeft wel aan in welke richting de werkgroepen aan de slag
kunnen.
We hebben nieuwe flyers besteld. Vluchtelingenwerk Nederland, vestiging Alkmaar, gaat actief hun cliënten
benaderen met de uitnodiging om naar Alkmaar Freedom House te komen. Er volgt wellicht nog een oproep van hun
kant om hulp bij de begeleiding van nieuwe inwoners van Alkmaar en omgeving om hen te helpen in hun nieuwe
woonomgeving en kennis van de mores van Nederland.
Dank u wel voor wat u al doet en nog gaat doen in het kader van Alkmaar Freedom House.

Wim van Houten

PERSBERICHT
4 juli 2017
Alkmaar Freedom House ontvangt 12.000 euro subsidie van Oranjefonds en heeft plannen tot uitbreiding van
activiteiten om integratie van ‘nieuwe’ Alkmaarders te bevorderen.
UITNODIGING: u bent ook welkom om mee te werken als vrijwilliger van ons vluchtelingen project voor taal &
ontmoeting in de Vrijheidskerk
Het Alkmaar Freedom House is een informele, laagdrempelige ontmoetingsplek voor vluchtelingen en ‘nieuwe’
Alkmaarders en is een project van de Alkmaarse Raad van Kerken.
Van maandag tot en met vrijdag zijn de deuren van het Alkmaar Freedom House in de Vrijheidskerk aan de
Hobbemalaan 2 te Alkmaar van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor de bewoners van de asielzoekerscentra in
Alkmaar en voor alle ‘nieuwe’ inwoners van Alkmaar en omgeving met een internationale achtergrond. Onder
begeleiding van zo’n 140 vrijwilligers oefenen zij de taal, maken ze kennis met de Nederlandse cultuur én ontmoeten
ze zowel lotgenoten als inwoners uit Alkmaar.

Het Oranjefonds verleent in totaal 12.000 euro subsidie voor de komende twee jaar aan Alkmaar Freedom House
om de activiteiten te kunnen uitbreiden. De basisactiviteiten zijn en worden mogelijk gemaakt door giften van
kerken en diaconieën, Rotaries en veel particulieren die dit project sinds april 2016 een warm hart toedragen.
Met deze extra subsidie is het nu mogelijk om naast het taal- & ontmoetingsproject van alle middagen in de
vrijheidkerk nu ook te denken aan andere activiteiten die de integratie van vluchtelingen en andere ‘nieuwe ’
Alkmaarders bevorderen. Ideeën zijn er genoeg om naast de gitaarlessen die al gegeven worden nu ook te denken
aan b.v. hulp bij solliciteren, ondersteuning bij de huisvesting en wegwijs maken in Nederland door middel van
allerlei excursies.
De vrijwilligers hebben al gebrainstormd over welke mogelijkheden deze uitbreiding inhouden en ook aan de
bezoekers van Alkmaar Freedom House wordt individueel gevraagd op welke manier zij beter zouden kunnen
integreren.
Alkmaar Freedom House
Het creëren van een informele, laagdrempelige ontmoetingsplek voor vluchtelingen is een project van de Alkmaarse
Raad van Kerken. Vrijheid staat voorop, van en voor Alkmaarders. Dus ook voor de vluchtelingen die meer dan
welkom zijn. In het Alkmaar Freedom House is het mogelijk om verhalen en ervaringen met elkaar te delen én meer
over de Nederlandse taal en cultuur te leren. Zo maakt het taalcafé het mogelijk om taallessen te volgen. Maar er
staan ook vrijwilligers klaar om te helpen bij praktische zaken. Op deze manier hoopt de Vrijheidskerk vluchtelingen
een eerlijke kans te geven, zodat hun nieuwe leven hier zo soepel mogelijk van start gaat. Iedereen verdient immers
een waardig bestaan.
Wie mee wil helpen is van harte uitgenodigd om zich te laten informeren via de
website:www.AlkmaarFreedomhouse.nl of de website van de Alkmaarse Raad van Kerken:
www.alkmaarseraadvankerken.nl
Wie liever gebruik maakt van de telefoon kan bellen met de voorzitter via 06-18261595.

Noot aan de redactie:
Alkmaar Freedom House is een project van de Alkmaarse Raad van Kerken in de Vrijheidskerk. Het doel is het creëren van een informele
ontmoetingsplek voor vluchtelingen in Alkmaar. De Vrijheidskerk ligt op 500 meter loop/fietsafstand vanaf het AZC aan de Robonsbosweg en
op 1.400 meter vanaf het AZC aan de Picassolaan. Het adres is: Hobbemalaan 2a, 1816 GD Alkmaar. Meer informatie:
www.alkmaarfreedomhouse.nl. Voor alle vragen kunt u terecht bij Wim van Houten: 06-18261595.
Voor informatie over het Oranjefonds kunt u contact opnemen met Nerina Vilchez, adviseur publiciteit op 030-2339348.
Het Oranje fonds steunt sociale initiatieven. Het afgelopen jaar steunde het met 31 miljoen euro 9300 projecten die ervoor zorgen dat mensen
elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje fonds wordt o.a. gesteund door
de Nationale Postcode loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting
het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Ideeën n.a.v. brainstormavond vrijwilligers op 27 juni 2017
Aanleiding: toekenning subsidie Oranjefonds
Doel: uitbreiding activiteiten Alkmaar Freedom House waardoor integratie asielzoekers/vluchtelingen in Alkmaar
en omgeving bevorderd wordt.
18 aanwezigen.
Volgende stap is om asielzoekers/bezoekers zelf te vragen waar zij behoefte aan hebben en wat zij zelf daarin
kunnen betekenen.
Brugfunctie naar andere organisatie uitbouwen en benutten, groepje instellen die dit goed in kaart kan brengen
Taalcafé en ontmoeting zijn basis
Zorg in de les voor betere verdeling tussen nieuwkomers en statushouders
Zorg voor beter onderwijs aan onze vrijwilligers
Café half uur langer open voor meer informele contacten
Vorm WhatsApp of Facebook groep met de statushouders, die AZC verlaten
Ontwerp voor statushouders een maatschappij leergang
a. Een dagdeel in de week (als er geen taalcafé is.)
b. Invulling met onderwerpen als punt 3.
c. Opzet van maatschappelijke excursies naar kort stages naar werkkring veroveren!
d. Rollen in Nederlandse maatschappij:
i. Overheid is vriend i.p.v. vijand
ii. Vertrouwen versus wantrouwen
iii. Sociale regels in Nederland
Organisatie kennisverwerving:
Inventariseren van kwaliteiten van vrijwilligers / bundelen en aanbieden/samenbrengen
Inventariseren van kwaliteiten van asielzoekers / bundelen en aanbieden/samenbrengen
Materiaal commissie instellen voor zoeken passend materiaal voor taalcafé, beeldwoordenboek
Training van vrijwilligers
Groepje vrijwilligers die taalspelletjes voor kleine groepjes verzamelen en ontwikkelen
 Vraag AFH bezoekers persoonlijk z.s.m. om zelf ideeën te geven!
Verbindende Activiteiten
BBQ in binnentuin voor vrijwilligers en bezoekers en wijk bewoners
AZC krant / magazine / informatieblad
Organiseren van groepjes asielzoekers die presentaties geven op scholen, groepen enz.
Betrekken van nieuwe groepen vrijwilligers bij statushouders:
e. Alkmaarse scholen: Lager/middelbaar/HBO
f. Alkmaarse gezinnen, zie punt 2.
g. Buddies als hulp en toeverlaat.
Betrek AZC groepen in optocht van Alkmaars ontzet: Eigen praalwagen(s)!
Trainingen / cursussen inclusief getuigschriften als bewijs van deelname voor bezoekers
Fietsvrijwilliger werkplaats Robonsbosweg
Fietsproject ondersteuning technisch
Verkeerslessen
Basiscursus automatisering
Koken workshop met en voor (van der Mey college, PCC, Viaan, Urban Earth House)

Praktische ondersteuning bezoekers:
Naaiclub ruimte (richting repaircafë) om kleding te (laten) repareren
Verhuizingscomité
Mogelijkheid van Engelse les 1 x per week
Activiteiten / uitjes commissie:
Theateroptreden (buurt bij uitnodigen)
Uitnodigen van bands van andere AZC’s op feestavonden
Excursie naar Madurodam; naast informatief, veel gesprekstof na afloop.
Vrijwilligersuitje
Excursiecommissie
Stadswandeling
Kerkbezichtigingen
Fietstochtjes / Wandeltochtjes
Festivals
Oud-hollandse spelen / spelletjes
Egmonderhout Blindentuin
Bezoek Kermis
Muziekuitbreiding met zang en instrumenten
Muziek/zang middag in Freedom House
Regelmatig een Nederlands gesproken film laten zien.
Lezing van meerdere inleiders over 1 onderwerp met gelegenheid van vragen stellen
Excursie onder begeleiding naar gemeentelijk museum
Idem wandelen in het park
Lekker eten aan een lange tafel met eigen gemaakte gerechten
Organiseer voor statushouders (periodiek) een terugkomdag in AFH.
Schaken/dammen / backgammon
“Sportdagen”
Spelletjes competitie tussen gezinnen in AZC en Nederlandse gezinnen
Excursies naar binnenstad Alkmaar, gemeentehuis, ziekenhuis, musea, bedrijven (HVC), duinen,...
h. Vooraf met statushouders doorspreken
i. Tijdens excursie speurtocht of vragen op lagere school niveau meegeven
j. Overweeg speciale speurtochten
k. Na afloop ervaringen samen doorspreken.

Oproep Theo Bruin vrijwilliger Coördinatie Orgaan Asielzoekers Alkmaar
Degene die fietsles gaf op de Robonsbosweg is om persoonlijke redenen ermee gestopt. Er zijn daar 5 oefenfietsen.
Een nieuwe “fietslesgever” is zéér welkom.
Feest voor Alkmaarse vrijwilligers: THNX!
Op de website van de Vrijwilligerscentrale staat de volgende mededeling:
“Ben je vrijwilliger, woon je in de gemeente Alkmaar of doe je in Alkmaar vrijwilligerswerk? Meld je vanaf 5 juli aan
en reserveer 28 september in je agenda. Want op 5 juli start de aanmelding voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest
‘THNX!’. Het feest, met dit jaar als thema ‘SING & SWING’, vindt plaats op donderdagavond 28 september. En waar
kun je nou beter zingen en swingen dan in het prachtige nieuwe Podium Victorie. De toegang tot ‘THNX!’ is gratis,
maar je moet je wel vooraf aanmelden.”
Het feest wordt georganiseerd in het Poppodium Victorie.
Aanmelden kan via www.vcra.nl (waar meer informatie te vinden is) of telefonisch: 072-5191600.
Doen!!

De Lidl
heeft deze maand een actie om 1000 euro aan te vragen voor een goed doel. Dit is ingevuld en opgestuurd op 4 juli
ter (mede) bekostiging van een uitje met onze bezoekers.

Nog lopende aandachtspunten uit de vorige Nieuwsbrief
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.
Gezocht:
Technische vrijwilliger die verstand heeft van kopieerapparaten voor onderhoud kopieerapparaat Alkmaar Freedom
House.
Schema van de coördinatoren:
Maandag:
Ron Biesot
Dinsdag:
Ismaïl Ali
Woensdag:
Ron Biesot
Donderdag:
Noortje Jansen/Ria Stiefelhagen
Vrijdag:
Wim van Houten en Ismaïl Ali

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.

