
 20 mei 2018                                              Nieuwsbrief Vrijwilligers 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

 

 Toekomst Alkmaar Freedom House 
Op maandag 28 mei hebben de organisatoren uitgebreid gesproken over de  

toekomst van Alkmaar Freedom House. 

Alle vragen en antwoorden zijn geïnventariseerd en tegen het licht gehouden. 

Het was al bekend dat 1 op de 5 bezoekers niet meer in het AZC woont en dat het overgrote deel van de bezoekers 

dus bestaat uit statushouders. 

Het AZC in Alkmaar sluit en het AZC in Heerhugowaard blijft open.    

Uit de antwoorden die door u op 23 april en daarna via de mail zijn gegeven komt het volgende  naar voren: 

      Van de 69 vrijwilligers die hebben gereageerd  
- willen 58 personen doorgaan; 
- zien 20 personen voor zichtzelf geen andere werkzaamheden naast of in plaats van 

het taalcafé; 
- willen 28 personen niet op andere tijden of locaties werken. 

 
   

Een groot deel van de vrijwilligers geeft dus aan verder te zullen gaan als het AZC in Alkmaar sluit.  

Ongeveer 2/3 deel geeft aan ook andere werkzaamheden te kunnen of willen doen. 

Verder geven de meeste vrijwilligers aan de plek in de Vrijheidskerk te waarderen en niet naar andere locaties  te 

willen gaan. 

Ideeën om Alkmaar Freedom House uit te breidden met andere activiteiten zijn in ruime mate aangeleverd: 

personal coach 
    

voorlezen in gezinnen 
   helpen bij feest of maaltijd 

  
helpen met formulieren 

   wandelingen 
    

doktersbezoek, wegwijs maken in openbaar vervoer 

ervaring adviseur UWV inzetten 
  

eventueel mensen thuis ontvangen 
  hulp bij organisatie, maaltijd, koken 

 
iets wat in het verlengde ligt van AFH 

  aandenken voor mensen die vertrekken 
 

tolken 
     afscheid organiseren 

   
taalkaarten ontwikkelen, calligrafie en kleine tekeningen 

hulp met instanties 
   

doktersbezoek, wegwijs maken in openbaar vervoer 

helpen met inburgeren 
  

boodschappen doen, wandelen, fietsen 
 handwerkmiddag 

   
ondersteunen bij kleine technische/huishoudelijke klusjes 

pianoles geven 
    

klankborden als iemand net een baan heeft 
 sport/spel middag 

   
repaircafe 

    culturele ondersteuning, muziek, kunstschilderen,  computergebruik 
    Taalmaatje 

    
samen koken 

     



De  afgelopen weken ligt het aantal bezoekers steeds tussen de 20 en 30. Het aantal vrijwilligers is, mede door 

vakantieperiodes, soms wat krap. 

 

Gegeven deze informatie en inventarisatie is op 28 mei besloten om in ieder geval door te 

gaan tot 1 juni 2019. 
Dit is afhankelijk van de beschikbare gelden en van hoelang onze bezoekers van Alkmaar Freedom House gebruik 

willen blijven maken. Natuurlijk is daarbij ook van groot belang dat er voldoende vrijwilligers blijven om hen te 

helpen met het verwerven van taal en daar waar nodig hen bijstaan met goede raad en praktische ondersteuning 

zoals dat nu ook gebeurt. Daar hebben we vertrouwen in en tegelijkertijd doen we een beroep op u allen om te 

kijken hoe u hieraan bij kunt blijven dragen.  In het najaar van 2018 zullen we tevens de vinger aan de pols houden 

voor wat betreft de vaste kosten en Ziggoabonnement zodat we tijdig in kunnen grijpen als ons geldpotje leeg raakt. 

We zullen contact opnemen met het COA om te kijken hoe we met het AZC in Heerhugowaard in overleg kunnen 

komen om te kijken hoe we naast de statushouders onze oorspronkelijke doelgroep (de nieuwkomers) ook kunnen 

blijven bereiken. 

Verder zullen we in overleg met het COA nagaan of de Hollandse middag op 27 juni in het AFH ook een 

afscheidsfeestje kan zijn voor de bewoners van het AZC. 

 

Blijf op de hoogte met deze nieuwe nieuwsbrief.  

Wim van Houten      

 

Oproep voor begeleiding slechtziende asielzoekster naar Alkmaar Freedom House vanuit AZC 

via het AZC bereikte ons het volgende verzoek: 
We zijn op zoek naar een of meer vrijwilligers die het leuk vindt/vinden om VOOR aanvang van het taalcafé een 
61jarige oud-docente  uit Syrië op te halen bij de receptie van het AZC. Zij is namelijk zeer slechtziend en kan niet zelf 
naar het AFH komen. 
Zij zou ontzettend graag de Nederlandse taal willen leren, maar kan dat, vanwege haar gezichtsbeperking, alleen 
mondeling oefenen. Schrijven en lezen, zal niet gaan met haar slechte ogen. 
 
Deze dame zou het liefste elke werkdag naar het Freedom house willen komen.  
Wanneer u op uw 'vrijwilligersdag' bij het Alkmaar Freedom House, deze dame graag onder uw vleugels wilt nemen, 
zou u me dat dan zo snel mogelijk willen laten weten? Ze zit te springen om hulp bij het leren van de Nederlandse 
taal, maar dan op aangepaste wijze. 
Voor meer info of aanmelding voor hulp aan deze 61jarige slechtziende oud-lerares uit Syrië, mail naar Josje Toby: 
 josjetoby@gmail.com 
 

Oproep voor Coördinator voor de vrijdagmiddag 

Bent u iemand die graag meehelpt een activiteiten goed te doen verlopen, overzicht houdt en de belangen van 

bezoekers, vrijwilligers en andere betrokkenen wilt en kunt behartigen??? 

Met ingang van 1 september stopt Wim van Houten als vrijdagmiddag coördinator.  Vaste vervanger is Wim 

Harsveld, maar hij is niet het hele jaar door beschikbaar. Heeft u zin en tijd en is deze taak u op het lijf geschreven 

dan vragen we u om te reageren dan wel informatie te vragen bij Wim van Houten (0618261595 email: 

mwvhouten@gmail.com) 

 

Maaltijd pilot in de Blije Mare 

Op 26 april jl. zijn Ineke de Jonge en Berber Bergstra om drie uur  in de Blije Mare begonnen met tafeldekken en 

inrichten. Asha, medewerkster van de Blije Mare en Bianca (idem dito)  en de man van Asha waren aan het koken 

voor 80 mensen. Later kwam Marjan met veel spelletjes en Evelien met een sjoelbak en spijkerspel en Noortje ook 

met een sjoelbak.  

Rond kwart voor vijf kwamen de eerste gasten binnen en dat bleef doorstromen tot half zes. We hadden ons zo 

opgesteld dat we iedereen in persoon konden welkom heten en koffie, thee en limonade aanbieden.  Om half 

zes waren er ongeveer 75 tot 80 mensen, verspreid over 9 tafels. Aan alle tafels zaten zowel gasten als vrijwilligers, 

mailto:josjetoby@gmail.com


in een verhouding van ongeveer 5 op 3. Er waren ook wat gasten die weer van het eten gehoord hadden via 

vrijwilligers. Er was ook een Iraniër die 10 jaar geleden naar Nederland was gekomen en na zijn bezoek aan de 

voedselbank (ook in de Blije Mare) bleef en kennis maakte met andere Iraniërs en ons. We hebben hem de gegevens 

van het AFH gegeven. Achteraf hadden we folders van het AFH moeten meenemen.  

Evelien hield een welkomstspeech met microfoon die hartelijk ontvangen werd. De stemming was bijzonder 

opgewekt en geanimeerd.  

        
 

Asha en Bianca hadden grote wokpannen met rijst, bami en 

kip. Daarnaast was er salade en een toetje. Op de tafels 

hadden we karaffen met water gezet. De eerste portie werd 

opgeschept door Asha, Bianca, Berber, Ineke en Marjan om te 

voorkomen dat alle kip op zou zijn als de laatsten langs 

kwamen. De volgende porties kon iedereen zelf nemen.  

Er werd heel veel gepraat en daarnaast werden met name de 

sjoelbakken en de spijkerbak druk gebruikt. Onze gast Arif 

bleek een aangeboren talent voor sjoelen te hebben.  Noortje 

sprak nog even met hem en hij vertelde dat hij het leven in zijn 

eentje in zijn huis moeilijk en eenzaam vond.  

Noortje zat aan tafel met een Azerbadjaanse familie die nu 4 

jaar in een AZC woont en binnenkort overgeplaatst wordt naar 

Heerhugowaard. Hun zoon had stage gelopen in De Blije Mare 

en zit nu vier Havo.  

Het kant en klare toetje bleek een groot succes. Er werden 

nogal eens tweede porties genomen, waardoor helaas de 

laatsten geen toetje meer hadden.   

Rond kwart over zeven/ half acht vertrok iedereen. We werden 

allemaal erg uitvoering bedankt.  

Wij gingen acht uur weg. 

Ineke de Jonge, Berber Bergstra, Evelien van Melle, Marjan Klomp en Noortje Jansen 

 

Dringend verzoek van de tuinploeg van de Vrijheidskerk 
Momenteel wordt de tuin bij de Vrijheidskerk opnieuw ingericht. De tuinploeg 

vraagt de fietsen op de binnenplaats te zetten en niet meer bij de containers. 

 

Kindervakantieweken 
Verschillende instanties organiseren vakanties voor vluchtelingenkinderen. 

Informatie is onder andere te vinden op 

-  www.vluchtelingenwerk.nl 
- www.legerdesheils.nl/socialevakanties 
- www.gave.nl 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.legerdesheils.nl/socialevakanties
http://www.gave.nl/


 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Het zal u niet ontgaan zijn: de AVG is in werking getreden. Tijd om aan te geven welke gegevens wij als AFH van u 

bewaren en waar wij die voor gebruiken. 

 

Bent u vrijwilliger? 

Dan bewaren wij uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om, indien nodig, 

snel met u in contact te kunnen komen en om u de nieuwsbrief toe te sturen. Deze gegevens worden niet aan 

derden verstrekt zonder u daar eerst toestemming voor te vragen. De andere gegevens die werden gevraagd bij uw 

aanmelding (waaronder geboortedatum en nationaliteit) slaan wij niet op. Op het moment dat u aangeeft geen 

vrijwilliger meer te kunnen of willen zijn verwijderen wij uw gegevens. 

 

Bent u belangstellende van het AFH? 

Dan bewaren wij alleen uw e-mailadres. Dat gebruiken wij om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. 

 

Gitaarlessen gestopt 

Erik Determann is door andere activiteiten en het teruglopen van 
de animo voor de gitaarlessen van onze bezoekers gestopt met 
zijn gitaarlessen. 
Op de feestavond vorig jaar hebben we uitgebreid genoten van 
de talenten die daaruit voortkwamen. 
We bedanken hem ook via deze plek van harte voor zijn trouwe 
inzet en geduld. Erik  blijft de website van Alkmaar Freedom 
House nog wel doen.  
 
 

 

Vrijkaarten Kaeskoppenstad zaterdag 2 juni 
Josje heeft vrijkaarten kunnen regelen en de inschrijflijsten hangen in AFH. Wie als begeleider mee wil is van harte 
uitgenodigd zijn/haar naam op de lijst te zetten. 
 

 

 Wilt u mee wandelen met deze groep??  
U bent van harte welkom om op 7 juni om 09.03 uur u bij de groep te 
voegen. 
Voor bezoekers van Alkmaar Freedom House worden de OV kaarten 
geregeld.   
Tijdens het wandelen wordt van alles uitgewisseld en genoten van 
alles wat te zien is.  

 
Verslagje van de wandelgroep 

Een oer-Hollands 

plaatje van onze 

wandeling in de 

omgeving van Alkmaar 

op Hemelvaartsdag. 

  
 
  
 
 

 



Hollandse Middag op 27 juni: iedereen welkom 
Mooi moment om aanwezig te zijn en uw ‘vaste’ bezoekers hierop te wijzen. Dit zal waarschijnlijk de laatste keer zijn 

dat bewoners van het huidige AZC in Alkmaar in ons midden zijn voor een feestmiddag, alhoewel elke middag 

natuurlijk een feestje is. 

 

 
 

Fietsproject  Asielkids 
Het fietsproject is als  diaconaal project van de Protestantse kerk Alkmaar en andere kerken (Geref Vrijgemaakt, Chr 

Geref en Protestantse Gemeente Heiloo) gestart in maart 2014.  

De Initiatiefnemer is Theo Bruin, destijds diaken( febr 2013-febr 20127) Vrijheidskerk Gemeente Alkmaar, inmiddels 

vrijwilliger COA Alkmaar. Hij zegt: ”Het project is opgezet vanuit het verlangen iets betekenisvol te willen doen voor 

kwetsbaren in de wereld in samenwerking met andere organisaties en kerken. Dit werk is genadige gebedsverhoring 

door God onze Vader”. 

 

Hieronder staan samenvattingen van berichten die Theo schreef voor de kerkbladen. 

December 2014 

Bij kennismaking op het Asielcentrum COA maart 2014 sprak ik met functionaris Daniel Zoetelief en vroeg hem wat ik 

zou kunnen doen. Hij zei dat kinderen van asielzoekers dringend fietsen nodig hadden om naar school te gaan. 

Het COA had al een reparatiewerkplaats waar Bernard, een Surinaamse fietsenmaker werkte. Hij houdt ervan om 

kinderen te helpen met hun fietsen en is zeer deskundig. Wij hebben vanaf het begin een uitstekende samenwerking 

met elkaar opgezet. Hij maken, ik fietsen verwerven. 

Zo is het begonnen. 

Hoe kom je aan fietsen? In de eerste plaats een oproep aan de gemeente Alkmaar breed. Er waren veel mensen 

bereid hun niet gebruikte fietsen af te staan. Nette kerkmensen hebben nette fietsen. Aan veel fietsen zit een treurig 

verhaal. Mensen die kanker kregen of van de dokter niet meer mochten fietsen, kleinkinderen die niet meer 

kwamen. Er werd gul gegeven. 

Het was niet genoeg. Andere wegen gezocht en gevonden bij de achterdeur van fietsenmakers. Die verkopen hun 

wrakken voor 15 euro aan opkopers. Bij Theo Schilder en Tweewielercentrum De Hoef kreeg ik gul voor een prijsje 

fietsen die we in de werkplaats geschikt maakten voor gebruik. 

De diaconie van onze gemeente heeft meebetaald. Ook kreeg ik de Kerstcollecte van de Grote Kerk Alkmaar 2015 

(E.1200) en de opbrengst van de collecte van de ARK dienst(Alkmaarse Raad van kerken) 2015. 



Tevens kwam er een artikel in de Alkmaarse Courant wat veel reacties en fietsen opleverde. 

In november 2016 hadden we 298 fietsen op deze wijze opgehaald. Daarna ben ik gestopt met tellen. 

De medewerking van het Leger des Heils, de Geref kerken Vrijgemaakt Alkmaar en de Chr Geref gemeente Alkmaar 

hebben ook erg bijgedragen. Deze samenwerking is gestart na een gesprek met hun diaconie. Afgelopen jaar is de 

Prot. gemeente Heiloo actief geworden in dit project met diaken Marinus Mooiweer en zijn vrouw Mariet. 

Ik noem u ook het voorbeeld van de idealistische fietsenmaker Mischa Janson die ons 30 fietsen, en buitenbanden 

en allerlei andere onderdelen verkocht voor 450 euro. En….het kwam uit zijn gulle hart. 

We leerden ook de kinderen kennen en hun ellende. Soms hadden deugnieten alle ventielen uit de banden  van hun 

fietsjes gehaald. Wat een treurigheid. Dan hebben we alle potjes om moeten draaien om het voor elkaar te krijgen. 

Ook hun trucjes leerden we. Opletten geblazen is het dan. Een keer vroeg een jongen in het Arabisch tegen een 

andere:” Hoe kom ik aan een mooiere fiets?” Hij zei: Dan moet je je wiel krom trappen. Toevallig hoorde onze 

medewerker Abdi dat. Dus toen hij kwam met zijn kromme wiel kreeg hij een uitbrander van zijn moeder en geen 

fiets. 

Daniel Zoetelief zegt dan:”Het zijn net mensen” 

In augustus 2016 heb ik de Rotary Heiloo gevraagd om hulp. Dat hebben ze gedaan. Voor E. 4000 hebben ze 40 

goede fietsen gekocht, voorzien van goede sloten, en nummers. Wel als voorwaarde dat het project duurzaam zou 

zijn.  

Dat is nu regel geworden. De kinderen van 12 jaar en ouder krijgen hun fietsen op basis van een borgcontract. 30 

euro wordt ingehouden en die krijgen ze terug als ze het centrum verlaten en hun fiets goed behandeld hebben. 

Onze werkplaats doet alle reparaties. 

De gedoneerde grote fietsen kunnen we niet meer weggeven. Volgens een besluit van het moderamen onze 

diaconie mogen wij deze verkopen waarbij de opbrengst voor 2/3 gaat naar de Stichting Help to Help. 

(http://stichtinghelp-to-helpalkmaar.simpsite.nl/) Deze stichting helpt weeskinderen in Harare aan 

onderdak,scholing en werk.  

Ook doneren wij nu soms fietsen aan COA Heerhugowaard. Afgelopen maand 5 fietsen, bestemd voor asielzoekers 

die naar hun werk moeten. 

Voor 1/3 krijg ik deze om reserveonderdelen aan te kopen. (Fietssloten, verlichting, reparaties door de erkende 

fietsenmaker, etc. etc.) 

De verwachting is dat eind 2017 een bedrag van 600 euro hiervoor is vrijgekomen. Dit ontlast onze diaconie in hoge 

mate. 

De kinderen onder de 12 jaar krijgen hun fietsjes in eigendom. 

Ouders hebben vaak veel eisen terwijl wij afhankelijk zijn van wat wij ontvangen van goede gevers. Dat geeft soms 

problemen. Ook zijn ze niet gewend aan de achteruittraprem. Ze voelen zich alleen veilig op fietsen met 

handremmen. 

Veel kinderen moeten nog leren fietsen, dan geven we ze iets te kleine fietsen, daarna de goede. 

In 2017 is het COA Picassolaan gesloten en alleen COA Robonsbosweg open. We hebben alle reservematerialen en 

fietsen overbracht en aldaar opnieuw ingericht. Een hele klus die november 2017 is afgerond. We krijgen 

uitstekende medewerking van de locatiemanager Hilda van der Vlag en medewerkers Sarah Teppema en Hanan 

Aljenan. 

Conclusie: Dankbaar en mooi werk. En………het blijft nodig. Dus wie het leest, laat het goede hart spreken. 

 

April 2018 

Eerste bericht is dat het COA Robonsbosweg per 1 oktober 2018 gaat sluiten!! Dat is heel snel. Ook gezien de zeer 

hoge kosten die gemaakt zijn om dit kantoorgebouw om te bouwen tot asielcentrum. COA is huurder van het 

gebouw. 

Bernard en ik zijn al in COA Heerhugowaard geweest om fietsen af te leveren voor het “Aan de slag” programma. We 

hebben plannen om over te gaan naar COA Heerhugowaard voor 2 middagen in de week en daar op dezelfde voet 

verder te gaan. 

We hebben professioneel gereedschap kunnen aanschaffen met de poëtische namen als Shim cranktrekker en 

trapasafnemer. Kinderen komen nog wel eens aan met een lamme pedaal. Verder professionele conusimbussleutels. 

We zijn heerlijk op orde en we repareren veel. Ook de aanvoer van fietsen gaat erg goed. We verkopen nu ook aan 

volwassen asielzoekers. We zijn dankbaar als team voor uw grote steun en doen dit ook in uw naam.  

 



Mei 2018 

Afgelopen maand hebben we een bespreking gevoerd met Jeanine Stricker, locatiemanager in COA Heerhugowaard. 

Wij kenden elkaar al van levering van fietsen aan COA Hhw. Ik snoei daar ook de fruitbomen. We zijn meer dan 

welkom daar en krijgen een grote voormalige wasruimte (veertig wasmachines) als werkplaats. Ook onze huidige 

reparatiecontainer wordt er pal naast geplaatst. Tevens is er ruimte om reservefietsen op te slaan. Dat is goed 

nieuws. We kunnen door. Onze werkwijze blijft identiek: Jeanine wil hetzelfde systeem van borgcontracten voor 

jongeren van 13 tot 18 jaar overnemen zoals dat op Robonsbos gebeurt. Kinderen van 2 tot 13 jaar krijgen hun 

fietsen in eigendom (ouders). We blijven op COA Robonsbos totdat er voor ons niets meer te doen valt omdat  

de bewoners uitgeplaatst zijn. In juni met de zomervakantie zal er wel een uittocht op gang komen verwachten we. 

Afgelopen woensdagmiddag zijn we weer druk in de weer geweest met banden plakken, lamme pedaal vastzetten 

en bij een kinderfiets is de ketting strakker gezet. Toen we die fiets weer omdraaiden viel het voorwiel uit de vork! 

Levensgevaarlijk. Een moer was compleet afwezig. Zulke incidenten bepalen je er weer bij hoe attent je moet zijn 

met je werk. Alles altijd even snel checken. Dat was het weer.  

  

Blijft u aan ons denken?  

  

Theo Bruin, vrijwilliger COA Alkmaar 

Westerweg 27 1851 AA Heiloo 

072 5124202 

tjjbruin@icloud.com 

 
 
 

Vermiste pen gevonden 
De Parker-pen met de gravure C.M. Lodder-van Leijen is gevonden. 

 

 

 

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: Wim van Houten en Wim Harsveld 

Evenementencoördinator: Josje Toby                           e-mailadres AFH: riaderijke@kpnmail.nl 

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. 

 

 
 

mailto:riaderijke@kpnmail.nl
http://www.oranjefonds.nl/vrienden

