
 10 april 2019                                 Nieuwsbrief 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

Beste mensen, 
 

De kogel is door de kerk: Alkmaar Freedom House 
stopt per  29 mei 2019. 
 
 
 Op 5 april hebben de coördinatoren overlegd over  de toekomst van Alkmaar Freedom House. De input van de vrij-
willigersavond op 2 april is daarin meegenomen.   
Alle voors en tegens zijn doorgenomen en er is besloten om vast te houden aan de oorspronkelijke projectduur van 
drie jaar. Onze inschatting is dat we,  net als in de laatste maanden van 2018,  ongeveer 10 à 15 bezoekers met sta-
tus over zouden houden en dat dit aantal niet rechtvaardigt om met een groep vrijwilligers elke middag aanwezig te 
zijn. 
Daarbij komt dat de nood die er in 2015  was, nu niet meer gevoeld wordt. De grote stroom vluchtelingen die toen 
kwam is gestopt. 
 
 Eind april stopt Ron Biesot om  persoonlijke redenen met het coördinatorschap.  Rolf Jacobi vervangt hem op de 
maandag. Voor de woensdag wordt voor de laatste weken een oplossing gezocht.  Ron heeft vanaf het begin twee 
middagen coördinatorschap voor zijn rekening genomen. Petje af en dank je wel!  
Ook zijn we de Vrijheidskerk erkentelijk voor de maximale medewerking die we de afgelopen drie jaar hebben ge-
kregen in het meedenken en ter beschikking stellen van de ruimtes. De huidige voorzitter van het College van Kerk-
rentmeesters, Simon Binnendijk,   was aanwezig bij de voorbereidingen en dacht mee in het overleg wat we als co-
ordinatoren steeds hadden. Mede daardoor waren de lijntjes kort en kon slagvaardig worden gehandeld. 
 
We hebben ons gelukkig geprezen dat we eind vorig jaar besloten hebben vooralsnog door te gaan. Hierdoor werd 
het mogelijk om vanaf januari een grote groep pre-pollers een warm welkom te bieden en te helpen met taal en 
wegwijs worden in Nederland.  Met topdrukte en een piek van 105 bezoekers op één middag. Er waren gelukkig 
enthousiaste vrijwilligers die het zagen zitten om grotere groepen tegelijk mee op weg te nemen en te helpen met 
de taal. 
 
In de komende weken bespreken de coördinatoren de sluiting met de vrijwilligers. Er zal nagegaan worden bij welke 
organisaties de statushouders terecht kunnen. Het voorstel is dat de vrijwilligers (zo mogelijk) naar een alternatief 
voor “hun” bezoeker zoeken en zorgen voor een warme overdracht, zie verderop. 
Het afscheid van de vrijwilligers wordt per groep geregeld op de laatste bijeenkomsten voor Hemelvaartsdag  
(30 mei), beginnend op 23 mei voor de donderdaggroep en zo verder.  Voor elke groep is hiervoor een budget be-
schikbaar. 
 
Eind 2015 heeft een aantal mensen nagedacht over wat we als kerken en samenleving in Alkmaar kunnen betekenen 
voor de grote toestroom aan vluchtelingen die op gang kwam en de geplande opening van een tweede asielzoekers-
centrum aan de Robonsbosweg. Dit heeft geresulteerd in het openen van het Alkmaar Freedom House. 



We hebben sinds mei 2016 vanaf de opening enorm veel mensen zien langs komen. Er waren uit heel veel landen 
heel veel verschillende mensen: asielzoekers, vluchtelingen, nieuwkomers en ‘oudkomers’, mensen met kans op een 
status en mensen zonder kans op status, statushouders en pre-pollers, sommigen voor kort, anderen wat langer.  
Het waren allemaal mensen die welkom waren en welkom geheten werden door onze vrijwilligers.  
Alkmaar Freedom House was laagdrempelig, kosteloos, warm en gezellig, een ontmoetingsplek waar je aandacht 
kreeg en wat kon opsteken.  
We hebben lief en leed gedeeld met bezoekers die niet mochten blijven en sommigen uiteindelijk toch weer wel.  
 
Naar schatting hebben we enkele honderden pennen en schriften uitgereikt aan lesmateriaal. Vele tientallen basis-
sets zijn gemaakt door Ron en zijn vrijwilligers. Het lesmateriaal gemaakt door Leo en Marja, bleek zo populair dat 
het permanent geleend werd. Vele vrijwilligers ontwikkelden gaandeweg eigen materiaal en merkten proefonder-
vindelijk wat werkte en wat niet. 
Er kwamen bezoekers langs zonder enige kennis van Nederland, maar met een verlangen om ergens weer thuis te 
kunnen horen in veiligheid. Bezoekers met en zonder lees- en schrijfvaardigheid werden met gebarentaal en handen 
en voetenwerk geholpen. Creativiteit leverde ongekende oplossingen aan om lastige begrippen in de Nederlandse 
taal toch uit te leggen.  
Bezoekers werden begeleid naar winkelcentra, artsen, vluchtelingenorganisaties en scholen. Er ontstonden vriend-
schappen en mensen werden geholpen met spullen en verhuizingen, begeleiding naar rechtbanken en nieuwe 
woonplekken werd geboden. 
Trainingen en workshops, informatie uitwisselingen over procedures werden georganiseerd, feestmiddagen en ex-
cursies, wandeltochten en uitjes zorgden voor contacten die verder gingen dan de 5 middagen in de week konden 
inhouden.  
Culturen botsten niet maar verrijkten elkaar. Gastvrijheid over en weer werd gegeven en ontvangen. 
Verdriet werd gedeeld als er een negatieve beschikking werd ontvangen en mensen terug moesten naar  
 land van herkomst of land van binnenkomst. 
Zwangere vluchtelingen werden begeleid.  
 
Er ontstond een gemeenschap en die gemeenschap zal doorgaan ook als Alkmaar Freedom House niet meer open is 
elke middag van de week. 
Het gaat door omdat persoonlijke contacten niet hoeven te stoppen. Het gaat door omdat we als Alkmaar Freedom 
House willen zorgen voor een warme overdracht. 
 
Wat is een warme overdracht??? 
 
Met warme overdracht bedoelen we dat u als vrijwilliger met uw bestaande contact een manier gaat zoeken die past 
bij uw bezoekers en daar samen nog een stukje oploopt. Het idee is dat er in de omgeving waar onze bezoekers wo-
nen in Alkmaar of omgeving in buurthuizen of  andere plekken bestaan waar door andere organisaties ook iets wordt 
georganiseerd waar men baat bij kan hebben. 
 
We hebben als Alkmaar Freedom House een uitgebreide lijst gemaakt met een grote verzameling van allerlei adres-
sen voor verschillende activiteiten die hierbij zeer nuttig kunnen zijn. 
U kunt er daarbij voor kiezen om, nadat u samen contact hebt gelegd, ook na overdracht een rol te blijven vervullen. 
 
Vrijwilligers kunnen zelf ook initiatieven nemen  voor een vervolg van het AFH en dit aangeven. De uitwerking is   
dan wel aan de vrijwilligers maar mogelijkheden voor facilitering kunnen worden bekeken. Als coördinatoren zijn we 
meer dan bereid hierover mee te denken.  
Voor vrijwilligers die verder willen gaan met het begeleiden van statushouders, vormt Vluchtelingenwerk een moge-
lijkheid. U kunt hiervoor contact opnemen met Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Alkmaar. 
Ook andere organisaties bieden hiervoor mogelijkheden 
 
 

Wim van Houten      

 
 
 
 



Bezoek burgemeester  

Op 16 april komt de burgemeester van Almaar op werkbezoek. Een mooie kans om hem te vertellen wat u de afge-

lopen drie jaar of minder heeft gedaan en ervaren. Guus en Mei zullen hem ontvangen.  U bent welkom om erbij te 

zijn. 

 

Verkeerslessen: 
Vanaf 29-9-2017 ben ik nu bezig met het geven van theorieles voor het rijbewijs. 
40 cursisten heb ik zien komen en gaan. Nog steeds heb ik nieuwe aanmeldingen. 
Ik stel nu een studentenstop in.   Wekelijks  tussen de 5 tot 8 personen van verschillend niveau is meer dan 
genoeg. 5 cursisten hebben nu hun rijbewijs gehaald. Met twee van hen heb ik nog  contact. Zij wonen bij 
mij in Alkmaar Noord. Zij hebben een baan en rijden met een auto van het bedrijf. Ze vertellen daar vol 
trots over. Ook kreeg ik een bericht van Mohammad, hij woont nu in den Haag. 
Hij was de tweede keer geslaagd voor zijn theorie en hij was voor de tweede keer geslaagd voor zijn prak-
tijk. Hij was erg blij en bedankte mij ook voor mijn aandeel. Daar doen wij het voor.  
 
Met vriendelijke groet, 
Klaas. 
  

Stemmen! 
Mieke Biesheuvel stuurde dit bericht: 
Wanneer je net de je verblijfsvergunning heb gekregen en 
meteen mag gaan stemmen! Dat voelt zo gewichtig, belangrijk 
ook. Nu mag je pas stemmen voor de politieke verkiezingen 
wanneer je 5 jaar of langer een verblijfsvergunning hebt, dus 
dat mocht nu nog niet. 
Maar stemmen voor de waterschappen, dat mocht wel.  
Maar wat zijn waterschappen (moeilijk woord ook), wat zijn 
dijken en waarom zijn die belangrijk? Nederlanders vinden het 
al ingewikkelde materie, laat staan kersverse nieuwe burgers.  
Maar na twee lesjes met uitleg en het maken van de stemwij-
zer, wisten Khaled en Oyanos Afzali alles van waterschappen 
en welk hokje ze wilden inkleuren op 20 maart.  
Met trots stuurden ze deze foto. Stemmen in Nederland, een 
mijlpaal!  
 
 

 
 
 
 
Sollicitatietraining 
Het Taalhuis organiseert ook in 2019 weer de cursus "Samen Solliciteren" in 

de Bibliotheek. In deze sollicitatietraining helpt men deelnemers die het 

moeilijk vinden om een goed CV te maken, een motivatiebrief te schrijven of 

een passende vacature op internet te vinden. Stap voor stap worden  de 

deelnemers meegenomen in de taal van het solliciteren om zo meer kans te 

maken op een (betaalde) baan. 

 

 

 



De cursus Samen Solliciteren in het kort: 

- Deze cursus duurt 10 weken en deelname is gratis! 

- Elke vrijdag vanaf 10 mei start de cursus in de Bibliotheek Alkmaar, locatie Centrum 

- Elke woensdag vanaf 2 oktober start de cursus in de Bibliotheek Heerhugowaard 

- De lessen zijn van 9.30-11.00 uur 

- Maximale groepsgrootte is 12 personen. Vol = Vol!  

Deze sollicitatietraining is gericht op deelnemers met taalniveau A2/B1 in de regio Alkmaar en Heerhugowaard. Dit 

kunnen mensen zijn met een migratie achtergrond of mensen die laaggeletterd zijn.  

Informatie of aanmelden: www.bknw.nl/taalhuis of bel 072-7439723 

 

 

Verkeersbrochure 
Guus Keilman ontdekte dat er een brochure “Verkeer in Ne-
derland” bestaat, geschreven in vijf talen, waaronder Ara-
bisch en Farsi. Hij heeft contact met de gemeente Alkmaar 
opgenomen. Resultaat: de gemeente verzorgde het drukken 
van 100 exemplaren van deze brochure. In het AFH kunnen ze 
goed gebruikt worden bij het geven van uitleg over het ver-
keer in Nederland. Wij zijn de gemeente Alkmaar erkentelijk 
voor dit gebaar. 
 
 

 

 

 

 

Een heel bijzonder bedankje 
De vrijwilligersavond op 2 april 

had een verrassend slot. Zes 

trouwe bezoekers van het AFH 

wilden alle vrijwilligers harte-

lijk bedanken en deden dit op 

een bijzondere manier. Zij 

hadden de voornamen van alle 

vrijwilligers op een groot vel 

papier geschreven. Hartver-

warmend en ontroerend! Het 

doet je als vrijwilliger weer 

eens beseffen waarvoor je het 

allemaal doet. 

http://www.bknw.nl/taalhuis


 

 

 

 

 

 
 



Ook ontvangen van een dankbare bezoeker. 
 

 

 
 
 

 
GEVLUCHTE VROUWEN, HOE VEILIG ZIJN ZE HIER ?  
 
Hoe (on)veilig is de situatie voor gevluchte vrouwen tijdens hun verblijf in opvanglocaties en als ze in Nederland een 
nieuw bestaan gaan opbouwen? Wat wordt gedaan om vrouwen te beschermen en wat kunnen vrouwen zelf doen? 
En hoe kunnen we in Alkmaar e.o. zorgen voor meer veiligheid voor gevluchte vrouwen?  
Woensdag 15 mei is er in de bibliotheek Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2, een bijeenkomst over dit onderwerp.  
Gastspreker is Mastoora Sultani. Zij vluchtte 17 jaar geleden uit Afghanistan en vertelt met welke problemen vrou-
wen te maken krijgen tijdens hun vlucht, in een asielzoekerscentrum en bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Ze 
heeft stichting Femina opgericht om gevluchte vrouwen bij te staan. Ook hierover zal zij vertellen. Verder zijn er 
vertegenwoordigers van verschillende organisaties  aanwezig die informatie geven over regels, procedures en hoe 
vrouwen hulp kunnen krijgen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Iedereen die hierover meer wil weten is van harte welkom. De toegang is gratis.  Aanmelden kan per mail alk-
maar@bibliotheekkennemerwaard.nl of telefoon 072-5156644. 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Wereldvrouwen i.s.m. bibliotheek Kennemerwaard. Infor-
matie: Tineke van der Kraan (tinekevanderkraan@gmail.com of 06-44580544).  

mailto:alkmaar@bibliotheekkennemerwaard.nl
mailto:alkmaar@bibliotheekkennemerwaard.nl
mailto:tinekevanderkraan@gmail.com


 

 

Schema van de coördinatoren:  
Maandag:      Ron Biesot en Rolf Jacobi 
Dinsdag: Guus Keilman en Mei Lodder 
Woensdag: Ron Biesot 
Donderdag: Ria Stiefelhagen 
Vrijdag: Trudy Duin 
Evenementencoördinator: Josje Toby                           e-
mailadres AFH: riaderijke@kpnmail.nl 
Projectleiding: Wim van Houten, Ria de Rijke en Alex Hekman 
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. 
Alkmaar Freedom House wordt ook gesteund door het Oranje Fonds’   
Kijk ook op de website  www.oranjefonds.nl/vrienden.  Voor meer info. 
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