
 10 december 2018                                     Nieuwsbrief Vrijwilligers 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

Beste mensen 

 

  
Een officieel bericht van de gemeente Alkmaar aan ons leert het volgende: 
AZC Robonsbosweg gaat weer open en is waarschijnlijk vanaf 17 december operationeel. De nieuwe bewoners 
 stromen in groepjes van 25 personen in tot een maximum van 50 per dag. 
 Er is een nieuwe locatiemanager en we zullen als AFH binnenkort proberen contact met haar te zoeken. 
 
In het coördinatorenoverleg is besloten om tijdens de kerstvakantie van 24 december tot en met 1 januari niet open 

te blijven. Het aantal bezoekers is al een tijdje lager dan we gewend waren. Vanuit Heerhugowaard komen slechts 

enkele bewoners en dat vooral omdat vrijwilligers bereid zijn hen op te halen en weer terug te brengen.  

Vanaf januari verwachten we meer mensen vanwege de nieuwe instroom in het AZC.  

 

In politiek Alkmaar wordt 9 mei als einddatum voor de openstelling van het AZC in de Hoef gehanteerd.  Hoe dat 

verder zal lopen is ongewis. We volgen de ontwikkelingen op de voet. 

 

Dank aan alle vrijwilligers die op rustige middagen toch zijn blijven komen. Uw hulp is onmisbaar. Dank voor alles 

wat u doet! Namens alle coördinatoren wens ik u hele goede kerstdagen en een voorspoedig begin van 2019 toe. 

 

Wim van Houten      

NB: Dit jaar zijn we gesloten van 24 december tot en met 1 januari. 

 
Maaltijd in het wijkcentrum De Eenhoorn. 

Op 25 november was er opnieuw een maaltijd voor 

gasten en vrijwilligers van het AFH. Dit keer in wijkcen-

trum de Eenhoorn aan het Verdronkenoord. Bij een 

eerdere maaltijd in de Blije Mare konden we nog reke-

nen op bewoners van het AZC en gelet op de veel gerin-

gere opkomst op de middagen in de Vrijheidskerk, ver-

wachtten  we dit keer een lager aantal gasten. We 

meenden al blij te mogen zijn met een opkomst van 20 

à 30 mensen, maar ruim het dubbele  aantal mochten 

we die middag verwelkomen; de capaciteit van het 

wijkcentrum was daar niet echt op berekend.  

We hadden de deelnemers uitgenodigd om een bijdrage 

aan de maaltijd te leveren en daar  was gehoor aan ge-

geven zodat we een volle tafel hadden met gerechten uit alle windstreken; na de Hollandse  groentesoep was er 

keuze uit Indiase curry, Eritrese  injera met saus,  Arabische gevulde wijnbladeren en deegrolletjes, taboulehsalade, 



Italiaanse pasta, een Syrisch toetje van griesmeel en een overheerlijke  en honingzoete Harise taart. In de Eenhoorn 

kon gekookt worden maar de meeste vrouwen hadden voor de eigen keuken gekozen en brachten hun producten 

kant en klaar mee. Prachtig was het toen de kooksters, aan het begin van de maaltijd, enthousiast en vol trots over 

hun bijdrage  vertelden. Ze kregen een warm applaus en oogstten na maaltijd terecht veel lof. Ook op deze dag was 

er volop belangstelling voor de sjoelbakken,  het voetbal- en knikkerspel; al moesten de kinderen daarvoor op een 

gegeven moment vanwege plaatsgebrek verhuizen naar de keuken. Het algemene gevoel was:  een gezellige dag, 

mooie ontmoetingen, maar een volgende keer wel een grotere ruimte.  

 

Mede namens Noortje, Berber, Marjan, Ineke,  

Evelien van Melle           
    

 
 

   



 

 
 
 
Sinterklaas en Pieten in het AFH 
 

In het Freedom House werd uitbundig het Sinterklaasfeest gevierd.  Josje, de organisator van het feest, schreef het 

volgende stukje. 

 

Na maanden van voorbereiding was het dan zover; het tweede Freedom House Sinterklaasfeest werd vanmiddag, 5 

december 2018, gevierd in de Vrijheidskerk.  

Het was een druk bezochte middag, ik schat dat er in totaal wel 60 mensen op af waren gekomen, bezoekers en vrij-

willigers.  Hittjo begeleidde deze middag weer op de piano en speelde de sterren van de hemel met een flink Sinter-

klaasliedjes- repertoire.  

Mei, Ria, Flora en Kadi waren ook van de partij en hebben achter de schermen hard gewerkt op alles in goede banen 

te leiden. Om half drie kwam Sinterklaas aan, samen met drie van zijn zwarte pieten. Ze hebben de boel lekker op 

stelten gezet. We hebben pepernotenbingo gespeeld waarbij iedereen een leuke prijs heeft gewonnen.  

Alle aanwezige kinderen mochten om de beurt bij Sinterklaas komen en kregen van hem een presentje.  

Er was chocolademelk met speculaas en strooigoed in overvloed. 

Iedereen die dat wilde kon met Sinterklaas en zijn drie Pieten op de foto of hen de hand schudden (meet and greet)  

Tot slot was er ook nog een professionele schminkster (Mariadelcarmen.nl) die de kinderen (en volwassenen ;-)) die 

dat wilden mooi heeft geschminkt. 

Het was geweldig om iedereen te zien genieten! Uiteindelijk hielpen veel mensen mee met opruimen en kunnen we 

terugkijken op een zeer geslaagde middag. 

Hartelijke groeten, 

Josje 



           

           



          
 
 
Update familie Afzali 
Vrijdag 7 december kregen we bericht via de contactpersoon van Vluchtelingenwerk van de advocaat van Oyanos 
Afzali en haar gezin. 
De rechter had een voorlopige conclusie (nog geen uitspraak) gedaan: de IND heeft zijn huiswerk niet goed gedaan. 
Zij krijgen nu 2 weken de tijd om te beslissen of ze dat alsnog willen gaan doen (d.w.z. goede gedegen onderbouwing 
bij hun argumenten maken). Mochten ze dat wel willen, dan hebben ze in totaal 6 weken (incl. die eerste twee we-
ken) de tijd om het “huiswerk” opnieuw in te leveren, waarna de rechter alsnog tot uitspraak zal overgaan. 
IND kampt echter met een groot en chronisch tekort aan personeel, en dan onder deze tijdsdruk, in kersttijd, is er 
een reële kans dat zij besluiten geen extra onderbouwing te gaan aanleveren. In dat geval is het goed mogelijk dat de 
rechter in het voordeel van de familie Afzali zal beslissen. 
Onder voorbehoud dus een voorlopig positief nieuws! 
Oyanos, Khaled en Asenat blijven dus sowieso in Nederland tijdens de feestdagen! 
  
Groetjes, Mieke 

 

 
 

Ik ben Yasmin Issa en ik kom geregeld in Alkmaar Freedom House. Mijn passie is 

KOKEN, en wel vooral Syrische en ook wel Marokkaanse gerechten, zoals - Syrische 

Couscous, zowel vegetarisch als met vlees, -Harise, een heerlijk zoet gebak en een 

groot succes op de laatste maaltijd van het AFH,- Baklava met walnoten en nog 

veel meer.  

Ik wil graag van mijn liefhebberij mijn werk maken en als cateraar, koken voor uw 

feesten, gezellige familiebijeenkomsten, of intieme dinertjes. 

Graag hoor ik van u! 

Yasmin Issa 

telefoon 06 33 81 07 82                                          email: memooo2001@hotmail.com 

 

mailto:memooo2001@hotmail.com


 
 

 
 
Workshops van Linda van Hartingsveldt voor vrijwilligers van Alkmaar Freedom House 
Linda gaf twee zeer nuttige workshops aan onze vrijwilligers. 
Op dinsdag 20-11-2018 met 10 deelnemers en op donderdag  6 -12- 2018 met 15 deelnemers. 

Ria Stiefelhagen en Guus Keilman maakten daarvan een verslag 

======================================================================== 

Thema: Hoe kunnen wij als vrijwilligers van het AFH goed omgaan met de tegenslagen van onze bezoe-

kers?  

Hieronder de belangrijkste onderdelen, die in de 2 gesprekken met Linda aan de orde kwamen. 

================================================================================ 

De begrippen ouder, volwassene en kind 

Linda begon met de introductie van 3 begrippen uit de Transactionele Analyse (TA) nl. die van ouder, kritisch of ver-

zorgend, kind (aangepast, rebellerend of vrij) en volwassene. (ook “ egoposities” genoemd)  Ieder mens heeft die 

delen in zijn persoonlijkheid en gebruikt die delen in relatie tot anderen. In een gelijkwaardige relatie handel je van 

volwassene tot volwassene. Er is  respect voor de keuzes van de ander en het vertrouwen dat de ander in staat is zijn 

eigen problemen op te lossen. 

In de relatie tot onze bezoekers sluipt  heel gemakkelijk een ander patroon in. Door alle informatie die we hebben 

gekregen van vluchtelingen zelf maar ook via de media, gaan we onze bezoekers als vluchtelingen dus als  “slachtof-

fers” zien, die een beetje verwend moet worden of als dit een permanent patroon is, min of meer  “gered “moet 

worden. Linda verduidelijkte dit met de “dramadriehoek”.  

Maar is elke vluchteling wel een slachtoffer?  

Wel van een politiek regime dat hem ertoe  bracht te vluchten, een zwaar lot , maar zeker niet als persoon. We moe-

ten de vluchteling zien als iemand die zijn eigen keuzes heeft gemaakt  en ook zeker heeft geweten welke ontberin-

gen hem zouden staan te wachten in relatie tot zijn besluit te vluchten. Dus we moeten hem met respect bejegenen 

als een volwassene! 



Hoe kunnen wij als  AFH vrijwilligers onze bezoekers steunen op een goede manier? 

Essentieel is het uitgangspunt om onze bezoekers sterker te maken (Empowering) door allereerst de juiste vragen te 

stellen:  1. “Wat wil je?”  2. “Wat heb je daarvoor nodig?” en 3. “Hoe kan ik je daarbij helpen zodat jijzelf het pro-

bleem  tot een goed einde kan brengen?”. 

Geven en nemen 

Een interessant thema dat opkwam in onze groep was “geven en nemen”. Iedere vrijwilliger  herkende de wens om 

soms iets te geven, materieel , financieel of sociaal.  Wat ben je aan het doen als je een jas geeft of bijv. een geldbe-

drag?  Blijft de relatie dan gelijkwaardig, kunnen zij je iets teruggeven, dat er echt tegenover staat? Linda’s advies 

was om in ieder geval de gelijkwaardigheid in het oog te houden, want voor je het weet zit je in de dramadriehoek! 

Haar advies was om geven en nemen steeds in balans te houden! 

Trauma 

Een centrale vraag was, of wij onze bezoekers naar hun verleden kunnen vragen, naar hun ervaringen als vluchte-

ling? Linda stelde de persoonlijkheid voor als een liggende ovaal waarin ze een 1e deel afbakende als het trauma. 

Daar tekende ze een dikke streep omheen, als een muur. Vaak is daarover te praten te pijnlijk. Daarnaast ligt een 2e 

deel dat ze de  overlevingsmodus noemde, een modus waarin alles  geoorloofd is (hamsteren, stelen, liegen) terwijl 

het 3e deel het gezonde deel van de persoonlijkheid is.  

Als vrijwilliger probeer je contact te maken met het gezonde deel en dat deel sterker te maken. Daarbij is vergroten 

van de taalvaardigheid natuurlijk van wezenlijk belang. Maar ga bij voorkeur geen gesprekken aan over het verleden, 

die zouden kunnen leiden tot herbeleven van het trauma (Re-traumatisering). 

Goede vragen om contact te maken zijn bijv.  “Wat heb je gedaan vandaag? “ Hoe zag je week eruit?” “Wat zou je 

nog meer willen doen?”  

Conclusie 

Het inzichtelijk maken van de systematische kanten van een relatie was  voor ons allemaal heel verhelderend. Vanuit 

de groepen werden praktische situaties aangedragen en helder besproken. 

Als belangrijkste boodschap kregen we mee, dat we onze bezoekers in het algemeen niet als een slachtoffer moeten 

benaderen, maar als een volwassene die zijn eigen keuzes maakt. Door hem of haar te helpen nieuwe vaardigheden 

te ontwikkelen, kunnen we de meeste van hen sterker maken en bijdragen aan hun integratie. 

We waren het er over eens dat dit een zeer nuttige workshop was waar elke vrijwilliger iets aan heeft. Dit kwam ook 

door de prettige en adequate wijze waarop Linda dicht bij onze ervaringen en vragen bleef.  Dus schrijf je in voor de 

laatste workshop op vrijdag 11 januari, als je dat nog niet hebt gedaan bij de coördinatrice van de vrijdagmiddag 

trudyduin@upcmail.nl 

Ria Stiefelhagen & Guus Keilman 
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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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