
 17 augustus 2018                                     Nieuwsbrief Vrijwilligers 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

 

Beste mensen 

 

In april /mei hielden we een informatieavond en een enquête over de toekomst 

van Alkmaar Freedom House. We besloten door te gaan met ons project. 

 

Op 10 augustus bracht ik een bezoek aan het AZC in Heerhugowaard. 

Om kennis te maken en te kijken welke mogelijkheden daar zijn. 

We hebben nieuwe flyers laten maken met daarop de vervoersopties van AZC van Heerhugowaard naar Alkmaar 

Freedom House in de  Vrijheidskerk. Ook de banner staat nu bij de informatiebalie in Heerhugowaard. 

Al snel bleek dat zij onze folders al geruime tijd uitdelen, maar dat de afstand tot Alkmaar toch een onoverkomelijk 

probleem lijkt te vormen. De 12 km fietsen of de kosten van de bus en mogelijk de tijd die daarmee gemoeid gaat, 

leidt ertoe dat er zo goed als niemand die tocht maakt. 

 

Besproken is de mogelijkheid om een lokaal van het AZC te gebruiken voor ons project. Die mogelijkheid is er en 

sterker nog, wordt toegejuicht. Naast de Nederlandse lessen, inburgeringscursus en oriëntatie cursus is er geen 

conversatie les. AFH zou dus een welkome aanvulling zijn en als het ter plaatse wordt georganiseerd is er geen 

belemmering van afstand. 

 

Omdat in onze enquête ook de vraag is gesteld of u bereid bent op een andere locatie naar AFH te gaan en de 

meeste daarop negatief antwoordden is het dus nuttig om opnieuw en concreter te kijken wie er bereid is om een 

middag in Heerhugowaard aanwezig te zijn in een op te richten dependance van Alkmaar Freedom House. 

(‘Heerhugowaard Freedom House’ of  ‘A Freedom House’) 

 

Er zullen lijsten liggen in de Vrijheidskerk waarop u aan kunt geven of en op welke middag u beschikbaar kunt en wilt 

zijn voor deze ‘dependance’. U kunt dit ook per e-mail laten weten (riaderijke@kpnmail.nl). Wanneer u geen 

vrijwilliger bent in het AFH maar wel wil meedoen in het AZC Heerhugowaard: van harte welkom! Ook dat kunt u 

melden via dit e-mailadres. 

We zullen ook in Heerhugowaard zelf gaan werven als er voor de basis mensen beschikbaar zijn met ‘AFH ervaring’. 

Op 10 september vergaderen de coördinatoren en zal deze optie verder tegen het licht worden gehouden. 

 

Op 22 september is de jaarlijkse Open Dag van het COA. We zijn van harte welkom om die middag met een stand en 

infomateriaal aanwezig te zijn. Wilt u zich aanmelden om daar een deel van de middag onze stand te bemensen. ook 

dan graag uw mailtje. 

 

Wim van Houten      

 

 

mailto:riaderijke@kpnmail.nl


 
 
 
Dank voor uw giften: 
 
We zijn blij en dankbaar dat we regelmatig giften mogen ontvangen  zowel in natura (kofie/thee/koek/papier) als in 
euro’s. Dat maakt dat we ons project kunnen draaien, maar regelmatig ook aanvullende ondersteuning kunnen 
geven als de nood hoog is. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Geeft u wel aan dat het bestemd is 
voor Alkmaar Freedom House. Banknummer staat onderaan deze brief. 

 
Open AZC dag 2018: zaterdag 22 september! 
Op zaterdag 22 september, tevens Nationale Burendag, is het zover: de Open azc dag 2018. Een jaarlijks initiatief van 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, ministerie van Justitie en Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland. 40 
asielzoekerscentra door heel Nederland openen hun deuren van 13.00 tot 16.00 uur. Uiteraard ben je van harte 
welkom! 
 

 

 
 

 

 

‘All you can art’ 
 

Op Zondag 26 Augustus a.s. vindt er een speciale editie van het huiskamerrestaurant van vluchtelingencollectief WE 
ARE HERE plaats in de Kunsthal in Rotterdam, als onderdeel van de finisage van de tentoonstelling 'All You Can Art' 
van Instituto Buena Bista.  
Tijdens deze speciale editie van het huiskamerrestaurant presenteren Rieneke de Vries en Elke Uitentuis hun 
productlijn ‘We Sell Reality’. 
 
Je kunt komen eten in ruil voor een donatie van minimaal € 10 per persoon, contant. 
Er wordt een overheerlijke vegetarische Ethiopische maaltijd geserveerd en daarbij wordt er ook voor deze 
gelegenheid weer een mooi programma samengesteld. 
De finisage begint om 12:00 uur. Het huiskamerrestaurant serveert lunch om 13:00 uur 
 



 
 

 

PROGRAMMA: 
Tijdens deze speciale editie van het huiskamerrestaurant presenteren Rieneke de Vries en Elke Uitentuis hun 
productlijn ‘We Sell Reality’. Ter inspiratie voor deze productlijn verzamelen Uitentuis en de Vries (kunstzinnige) 
uitingen van mensen die in een afhankelijkheidspositie terecht zijn gekomen en verwerken deze in hun producten. 
Onder de naam “We Sell Reality” zoeken Uitentuis en De Vries naar manieren die het mensen mogelijk maakt deze 
afhankelijkheidspositie te ontvluchten. Ze ontwikkelen patronen voor meubels, beelden en prints geïnspireerd op de 
verhalen, gedichten en decoraties gemaakt door vluchtelingen. Uitingen van vluchtelingen die blijk geven van een 
teleurstellend Europa, een falend asielbeleid, verschrikkingen tijdens de vlucht, het overleven, maar ook hun trots, 
liefde en kracht. De producten die Uitentuis en de Vries en studenten aan de AYCA summerschool produceren zullen 
gezamenlijk de setting vormen van het Huiskamerrestaurant. Hier kun je een vegetarische Ethiopische maaltijd 
nuttigen in ruil voor een donatie van minimaal €10 per persoon. De producten ter plekke worden geveild door de 
betreffende kookgroep. De donaties voor het eten en de opbrengst van de benefiet veiling zal worden gedoneerd 
aan het vluchtelingencollectief We Are Here.  
Deze keer hoef je geen reservering te maken. Maar wees op tijd want op = op.  
 
 
We hopen je op 26 Augustus te mogen ontvangen. En als je deze uitnodiging wil delen: heel graag! 
 
 
Adres Kunsthal: 
Westzeedijk 34, Rotterdam 
 
 
Vriendelijke groet, namens de kookgroep en de kunstenaars, 
 
 
Vluchtmaat, Joan Muyskenweg 32, 1114 AN, Amsterdam-Duivendrecht 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=Westzeedijk+34,+Rotterdam&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Joan+Muyskenweg+32,+1114+AN,+Amsterdam&entry=gmail&source=g


 

 

Het is van 3 t/m 9 september de Week van de Alfabetisering, want helaas zijn er nog steeds 2,5 miljoen mensen in 
Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En dat heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld het 
vinden van werk! Daar wil Verhelder Talent dan ook graag aandacht voor vragen, en dat doen we door het 
organiseren van een leuke sollicitatie ochtend in de bibliotheek van Alkmaar. Voor iedereen die op zoek is naar 
werk!  
 
VOOR WIE IS DIT EVENEMENT? 
Voor iedereen die op zoek is naar een baan. Bijvoorbeeld wanneer je: 
werkloos thuis zit en je het solliciteren moeilijk vindt; 
een baan hebt waar je het niet meer naar je zin hebt; 
een aantal jaren niet gewerkt hebt omdat je voor jouw gezin moest zorgen; 
een opleiding wil volgen, maar je weet niet welke; 
wil weten wat jouw kansen nou eigenlijk zijn op de arbeidsmarkt. 
WAT GAAN WE DOEN? 
Het programma bestaat uit twee delen, namelijk een workshop over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en 
het sollicitatiecafé. 
Workshop: “Werk nu en in de toekomst” 
Wanneer je op zoek gaat naar een baan is het verstandig om te kijken naar welke ontwikkelingen er zijn. Sommige 
banen verdwijnen, waardoor er minder werk te vinden is en andere functies worden steeds meer gevraagd door 
ontwikkelingen. Tijdens deze lezing vertelt Véronique van Verhelder Talent je alles over de laatste ontwikkelingen. 
Waar is nu het meest werk te vinden, en hoe zit dat in de toekomst? Hoe kan jij daar jouw voordeel mee doen? 
Het Sollicitatiecafé  
Solliciteren kan een behoorlijke eenzame strijd zijn.  Je wil het liefst zo snel mogelijk naar die leuke baan, maar soms 
gaat dat alles behalve vanzelf. Je loopt vast in het schrijven van je sollicitatiebrief, je kan geen leuke vacatures vinden 
of je hebt de zoveelste afwijzing gekregen. En dan? Je hebt geen collega’s om even mee te sparren. Vrienden en 
partner zijn aan het werk. Daar zit je dan! Tijdens het Sollicitatiecafé gaan we elkaar als werkzoekenden helpen. Jij 
helpt bijvoorbeeld iemand met het uitkiezen van een goede foto voor op zijn CV en iemand anders helpt jou met het 
schrijven van een goede motivatiebrief. Joyce en Véronique van Verhelder Talent zijn aanwezig om alle vragen te 
beantwoorden en iedereen op weg te helpen. 
HET PROGRAMMA 
Het programma is als volgt: 
9.00 uur : Inloop 
9.30 uur: Workshop “Werk nu en in de toekomst” 
10.30 uur: Het Sollicitatiecafé 
12.30 uur: Einde 
AANMELDEN 
Ja graag! Stuur een mail naar info@verheldertalent.nl met jouw naam en telefoonnummer. Dan ontvang je van ons 
per mail een bevestiging.  
 
Vragen? Neem contact op met Verhelder Talent: 072-743 97 23 

https://verheldertalent.us13.list-manage.com/track/click?u=ce0c80733575e981ffb7dae87&id=0344879cd5&e=87e47267b8
mailto:info@verheldertalent.nl


Wisseling Coördinator op de vrijdagmiddag 
Trudy Duin zal met ingang van 24 augustus Wim van Houten vervangen als vaste coördinator van de vrijdagmiddag. 
Samen met de vrijwilligers van de vrijdagmiddag zal zij ervoor zorgen dat onze bezoekers ook die middag kunnen 
blijven oefenen met de taal en als vraagbaak optreden.  Heeft u zin om haar te ondersteunen als hulpcoördinator en 
haar te vervangen tijdens haar vakanties bijvoorbeeld, laat het dan even weten via ons email adres. 
 
 

Vrijwilligers gezocht 

We zijn altijd op zoek naar versterking van de groep vrijwilligers. Weet u iemand die wil ervaren hoe leuk dit 
vrijwilligerswerk is? Laat het weten! Van harte welkom! 
Aanmelden kan via riaderijke@kpnmail.nl. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Schema van de coördinatoren:  

Maandag:      Ron Biesot en Rolf Jacobi 

Dinsdag: Guus Keilman en Mei Lodder 

Woensdag: Ron Biesot 

Donderdag: Noortje Jansen/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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