
 17 september 2018                                     Nieuwsbrief Vrijwilligers 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

 

Beste mensen 

 

Er is de afgelopen weken aan u allen gevraagd of u bereid bent ook in 

Heerhugowaard mee te helpen aan een vorm van Heerhugowaard Freedom House. Dat heeft  minder dan 10 

mensen opgeleverd die beschikbaar zijn. 

 

De coördinatoren hebben op maandag 11 september uitgebreid nagedacht over wat mogelijk is en wat haalbaar is. 

 

Het blijkt dat er in Heerhugowaard al op vier plekken een vorm van een taalcafé bestaat  op drie verschillende 

plekken, georganiseerd door drie verschillende organisaties. 

 

Besproken is ook de plek op het terrein van het COA waar we gebruik van zouden kunnen maken. Hiervan werd 

geopperd dat een plek buiten het AZC ook voor mensen die al buiten het AZC wonen of wellicht om andere redenen 

niet op het terrein mogen komen, beter zou zijn. 

Het zal niet makkelijk zijn om datgene wat we in Alkmaar inmiddels met elkaar opgebouwd hebben zonder heel veel 

inzet van velen, ook in Heerhugowaard  te realiseren. 

 

Al deze dingen in aanmerking genomen hebben we besloten om niet zelf in Heerhugowaard iets op te starten. 

Inmiddels is er een brief gestuurd aan de kerken in Heerhugowaard met het aanbod om onze expertise te delen 

mochten zij de uitdaging oppakken om een taalcafé te starten in één van hun gebouwen. 

 

In Alkmaar gaan we gewoon door zoals eerder al besloten is. Nieuwe flyers en onze aanwezigheid op de  Open dag 

van het COA bij het AZC in Heerhugowaard op zaterdag 22 september zullen hopelijk bijdragen aan bekendheid van 

ons project in Alkmaar. We gaan lijsten neerleggen om bewoners van het AZC die moeite hebben om in Alkmaar te 

komen  wellicht te helpen middels een vervoerservice. 

 

Onze rapportage van ons 2e jaar en daarmee het eerste jaar van de subsidie van het Oranje Fonds die we gekregen 

hebben, is positief ontvangen en het Oranje Fonds heeft ons ook toegezegd dat we het tweede deel van de subsidie 

mogen tegemoet zien.   

 

Gezien de emotionele omstandigheden waarin een aantal van onze bezoekers verkeert als gevolg van de stress en  

spanning merken we dat er onder onze vrijwilligers vragen leven waar we graag een vorm van toerusting voor 

organiseren. 

Omtrent de vragen: ”Hoe om te gaan met die emoties, waar liggen de grenzen van onze mogelijkheden, wat is 

verstandig om wel of juist niet te doen”, hebben we Linda Hartingsveldt gevraagd of zij bereid is  voor iedere 

middaggroep vrijwilligers een workshop te geven. Informatie daarover volgt binnenkort. 



U kent Linda wellicht nog van de eerste informatieavond van AFH waar zij iets vertelde over de trauma’s waar onze 

bezoekers mee te maken kunnen krijgen. In de tussenliggende tijd heeft zij onder andere managers van het COA 

getraind en zij is goed op de hoogte van de omstandigheden waar onze gasten en dus ook wij tegen aanlopen. 

 

Zoals gezegd:  op 22 september is de jaarlijkse Open Dag van het COA. We zijn aanwezig  met een stand en 

infomateriaal. Enkelen van u hebben zich al gemeld om te helpen, maar dat was al weer enkele weken geleden. Wilt 

u ons nog even (opnieuw) laten weten of u een uurtje bij de stand wil staan en wilt vertellen over ons project? 

 

Dank voor alles wat u doet! 

Wim van Houten      

 

 
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! 

 
 

Oproep: 
Fereshte Azizi, een van onze vaste gasten,  wil in februari a.s. graag naar het Horizoncollege. Hiervoor moet zij wat 

van wiskunde en van Engels weten. Is er iemand die haar in een van deze vakken wat bijles wil geven? 

Graag bericht aan Noortje Jansen 

noortje_jansen@hotmail.com (tussen noortje en jansen een underscore).telefoon: 072 844 777 4. 

Wie voelt hiervoor? 
Jannet Dijkema en ik ( Noortje Jansen)  hebben vorig jaar in september en oktober bij allerlei instellingen informatie 
gegeven over ons Alkmaar Freedom House. Het aantal klanten/ gasten groeide daarna behoorlijk. Nu het bezoek 
weer wat terugloopt willen we de kennis van ons Alkmaar Freedom House bij deze instellingen opfrissen en er ook 
andere organisaties bij betrekken. Het was een leuke en inspirerende klus, en ook hier geldt: vele handen  maken 
licht werk. Ons groepje is al uitgebreid met Ria Stiefelhagen, maar we kunnen zeker nog een paar inventieve, 
outreachende vrijwilligers gebruiken.   
 
Heb je hier ook zin in, meld je dan aan bij mij: 
Noortje Jansen 
 

 

 

mailto:noortje_jansen@hotmail.com


Dank 
Namens Hassan iedereen bedankt voor de spulletjes voor zijn nieuwe huishouden. Hij heeft nu meer dan genoeg, er 
is dus niets meer nodig. 
Hassan begint nu met volle moed aan zijn nieuwe leven in Haarlem. 

Groet 
Jolan Schalekamp 

 
 

 

 

 

 

 

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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