4 april 2018

Nieuwsbrief Vrijwilligers

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden!
Donderdag 29 maart werden onze secretaris Ria de Rijke en ik gebeld door de
locatiemanager COA in Alkmaar, mw Hilda van der Vlag, met de mededeling dat
zij die dag gehoord hadden dat het AZC Alkmaar gaat sluiten. Ook de
omwonendencommissie, waar Ria de Rijke aan deelneemt, werd op de hoogte gebracht.
Beste leden van de omwonendencommissie,
Wij gaan onze deuren eerder sluiten dan gepland.
1 september zijn wij bewoners leeg en 1 oktober sluit de opvanglocatie aan de Robonsbosweg.
De reden is een lagere instroom van asielzoekers in de opvang.
Het personeel en de bewoners zijn vandaag ook ingelicht.
Ondanks dat onze locatie bruist begrijpen we dat deze tijdelijke locatie nu als eerste dicht gaat.
We zullen tot aan de sluiting met evenveel passie en gedrevenheid blijven werken.
Met vriendelijke groet,
Hilda van der Vlag
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Locatiemanager Alkmaar

Het persbericht wat hierbij hoort staat hieronder:
Elf asielopvanglocaties dicht voor eind 2018
DEN HAAG – Het voorgenomen besluit om de asielopvangcapaciteit terug te brengen tot 27.000 plaatsen heeft
consequenties voor elf locaties: Balk, Musselkanaal, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen (Stieltjesstraat),
Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen. Het COA neemt ruim de tijd om samen met
betrokken gemeenten en andere samenwerkingspartners een afgewogen sluitingsplan op te stellen.
Uitgangspunten
Bij de selectie van te sluiten locaties zijn een aantal uitgangspunten toegepast. Een evenredige spreiding van locaties
over het land is van belang om het asielproces goed te laten verlopen. Spreiding bevordert ook de integratie.
Daarnaast is ook flexibiliteit van belang om de opvangcapaciteit in tijden van hogere instroom snel op en af te
kunnen schalen. Kwaliteit, duurzaamheid en financiën zijn ook uitgangspunten die zijn meegewogen om tot een
zorgvuldige en verantwoorde selectie van locaties te komen. Het COA neemt ruim de tijd om samen met betrokken
gemeenten en andere samenwerkingspartners een afgewogen sluitingsplan op te stellen.
Bestuursovereenkomst
De locaties Balk, Veenhuizen, Alkmaar, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht
(Malberg) zouden dit jaar of in 2019 sluiten. De bestuursovereenkomsten voor de locaties in Musselkanaal,
Sweikhuizen en Zeewolde kennen een langere looptijd.

Personele gevolgen
Het COA informeert vandaag ook medewerkers over mogelijke personele gevolgen. Het zal vermoedelijk gaan om
250 arbeidsplaatsen. De komende periode wordt bekeken wat dit concreet voor individuele medewerkers gaat
betekenen, de verwachting is dat het grotendeels gaat om medewerkers met een tijdelijk contract. De
ondernemingsraad van het COA is nauw betrokken bij dit traject.
Impact
“Niet alleen het openen van een asielopvanglocatie heeft impact op een lokale samenleving, het sluiten van een
locatie heeft dat minstens zoveel, misschien nog wel meer”, zegt bestuursvoorzitter Gerard Bakker. “Wij hebben in de
afgelopen dagen ruim de tijd genomen om betrokken gemeenten en collega’s te informeren. Het is erg belangrijk dat
we gemeenten en omwonenden bij dit traject betrekken. Bijvoorbeeld hoe we bestaande vrijwilligersinitiatieven
kunnen blijven inzetten om integratie en participatie van statushouders te bevorderen, die energie mogen we niet
kwijtraken. Van een aantal COA medewerkers moeten we ook afscheid nemen. Dat is moeilijk, deze collega’s hebben
er mede voor gezorgd dat niemand op straat heeft hoeven slapen tijdens de periode van hoge instroom. Ook dat
traject moeten we zorgvuldig doorlopen.”
Capaciteit
De totale capaciteit voor de opvang en begeleiding van asielzoekers wordt voor einde van dit jaar teruggebracht van
31.000 naar 27.000 beschikbare opvangplaatsen, waarvan 5.000 plekken reservecapaciteit. Na de sluiting van
genoemde locaties zijn er nog 51 asielopvanglocaties in Nederland.
Toekomst Alkmaar Freedom House
Hieruit blijkt dat de onzekere situatie, die voor de bewoners van AZC’s al langer geldt, ook van toepassing is op het
personeel van de AZC’s. We wensen via deze weg alle medewerkers van de Robonsbosweg veel sterkte toe in de
komende maanden.
U zult allen willen begrijpen dat dit besluit ook gevolgen zal hebben voor Alkmaar Freedom House. Ons project was
aanvankelijk opgezet voor de duur van 3 jaar zolang het AZC open zou zijn. De komende weken zullen wij ons dus
beraden hoe verder. Daarbij is van groot belang dat we inventariseren hoeveel van onze bezoekers na 1 september
daadwerkelijk in Alkmaar en omgeving wonen en gebruik kunnen blijven maken van onze ondersteuning bij taal en
alles wat daar verder uit voortvloeit.
Op 16 april staat een vergadering gepland van de coördinatoren en leiding van Alkmaar Freedom House.
Avond voor vrijwilligers
Op 23 april hebben we een nieuwe informatieavond gepland. Daar zullen we ook zeker aandacht aan de sluiting van
het AZC en de toekomst van Alkmaar Freedom House besteden. Uw inbreng over dit onderwerp wordt op prijs
gesteld.
Programma (concept):
Inloop
17.00 – 17.30 uur
Sluiting AZC en gevolgen Alkmaar Freedom House
17.40 – 18.15 uur
Soep + brood
18.15 – 19.00 uur
Passende opleiding van statushouders door Maartje Braak
19.00 – 19.45 uur
Pauze
19.45 – 20.00 uur
Gelegenheid tot vragen stellen, gesprek en discussie en afsluiting
20.00 – 20.45 uur
Geen Alkmaar Freedom House
Op de volgende dagen is er geen Alkmaar Freedom House.
Vrijdag 27 april
Koningsdag
Donderdag en vrijdag
10 en 11 mei Hemelvaartsdag en dag erna
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag
Blijf op de hoogte met deze nieuwe nieuwsbrief.

Wim van Houten

OPROEP
Op vrijdag 25 mei willen we als onderdeel van de Feestweek van de Oecumene samen met de Alkmaarse Raad van
Kerken een avond organiseren met maaltijd voor en door onze bezoekers en vrijwilligers en iedereen die maar aan
zou willen schuiven. We zoeken enkele enthousiastelingen die dit willen helpen organiseren. Aanmelden bij Wim
van Houten.

Wilt u mee wandelen met deze groep??
U bent van harte welkom om op 12 april om 09.00 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
Op donderdag 15 maart gingen we even na 9 uur met de trein
naar Amsterdam-Sloterdijk en daar begon de dag met een kop
koffie.
Een van de dames verraste ons met heerlijk zelfgebakken cake,
die we op verzoek in het restaurant mochten eten.
Toen met de trein naar Halfweg en daarna op pad.
Het werd een mooie wandeling, maar met hindernissen!

Zo moesten
we over de
nodige hekjes klimmen en een sloot over met een gammel
pontje, dat we zelf moesten bedienen. Dit zorgde wel voor
hilariteit.
Deze uitdagingen waren niet genoeg voor iedereen en een paar
vrouwen waren zo uitgelaten dat ze ook nog eens van een
glijbaan af gingen in een speeltuin die we passeerden.
Echter….. hier en daar was de grond blubberig en een van onze
dames viel er languit in. Prut tot in haar haren!!!!
Veel papieren zakdoekjes, die we bij ons hadden, werden
verbruikt om haar er weer enigszins toonbaar te maken.
Jammer genoeg was de wandeling voor een van de dames te
lang. Zij moest bij Sloterdijk afhaken en ging met Trudy terug
naar Alkmaar.
Wij liepen door naar het Centraal Station, zodat er ook nog een
stuk van Amsterdam te zien was.
Daar hoefden we niet lang te wachten op de trein, die ons weer
naar Alkmaar bracht.
Namens de wandelclub, Afra Beers

Sollicitatietraining van het Taalhuis
Van het Taalhuis ontvingen we een bericht over de cursus “Samen Solliciteren”. Of onze bezoekers daarin passen is
moeilijk in te schatten maar wellicht weten jullie ook andere “gegadigden”.
Uit het bericht:
“Het Taalhuis organiseert ook in 2018 weer de cursus "Samen Solliciteren" in de Bibliotheek. In deze sollicitatietraining helpen we
deelnemers die het moeilijk vinden om een goed CV te maken, een motivatiebrief te schrijven of het vinden van een passende
vacature op het internet. Stap voor stap nemen we de deelnemers mee 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 woensdag vanaf 9 mei start de cursus in de Bibliotheek Heerhugowaard
- Elke vrijdag vanaf 5 oktober start de cursus in de Bibliotheek Alkmaar, locatie Centrum
Deze sollicitatietraining is gericht op deelnemers met taalniveau A2/B1 in de regio Heerhugowaard en Alkmaar. Dit kunnen
mensen zijn met een migratie achtergrond of mensen die laaggeletterd zijn.
In de training staan we uiteraard stil bij het CV, de motivatiebrief en LinkedIn. Maar praten we ook over de arbeidsmarkt anno
nu, hoe de sollicitant hierin een passende en leuke baan kan vinden. En staan we stil bij de rechten en plichten, wat in Nederland
de beste manier is om passende vacatures te vinden etc.
Wil je meer weten over de inhoud van de training of wil je iemand aanmelden? Dan kan je contact opnemen via
telefoonnummer: 06- 18106119 of mailen (naar de trainer) joyce@verheldertalent.nl.”

Taallessen op basisscholen
Het ROC Kop van Noord-Holland biedt op een aantal basisscholen in Alkmaar (De Wegwijzer, De Fontein, Kardinaal
de Jong, Nicolaas Beets, St. Matthias en De Driemaster) gratis taallessen aan op alle niveaus. De cursussen starten
elke vijf weken en worden onder schooltijd, dus overdag, gegeven.
Let op: de cursussen zijn voor personen ouder dan 18 jaar die niet inburgering plichtig zijn.
Verdere informatie bij Zahra Taghaoui, tel. 0624368159, mail z.taghlaoui@dewering.nl en via www.rockopnh.nl.
Aangeboden:
Kent iemand een asielzoeker die behoefte heeft aan een 2 persoons bed (140cm bij 200cm) inclusief
goede matras? Met eventueel een passende molton, hoeslaken, dekbed en dekbed hoes. Laat maar weten.

Tip en waarschuwing
Van een vrijwilliger kregen wij de volgende informatie.
“Jonge statushouders kunnen zich, als zij hun inburgeringstraject hebben afgesloten, inschrijven voor de
zogenaamde Entree-opleiding van het Horizon College. Dit is een voorbereidende opleiding op mbo-niveau 1, waarin
de verschillende vakgebieden waaronder ook de zorg aan bod komen. Deze voorbereidende opleiding duurt 1,5 jaar
en er is per 1 februari een nieuwe cursus van start gegaan. Dit lijkt heel aantrekkelijk, maar let op! Er is namelijk een
heel grote valkuil. Iedereen die zich inschrijft voor een opleiding, verliest namelijk zijn of haar bijstandsuitkering. De
bijstandsuitkering ofwel uitkering op basis van de participatiewet, vereist namelijk volledige beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt. En wie naar school gaat, is dus niet meer beschikbaar. Uiteraard kan er studiefinanciering worden

aangevraagd, maar deze is tenminste € 100,- per maand lager en dus ontoereikend om huur en andere vaste lasten
van te betalen én dan nog de studiekosten”.

Tweede weerbaarheidstraining
Jolan heeft haar eerste weerbaarheidstraining voor de vrijwilligers van
het AFH op vrijdag gegeven. Er waren toen dames die de training wel
graag wilde volgen maar juist op vrijdag niet konden komen.
Nu een nieuwe kans!
Op dinsdag 15 mei start een tweede (gratis) training op 5
achtereenvolgende dinsdagen van 12.30 – 13.30 uur in de
Vrijheidskerk. Informatie is verder te verkrijgen bij Jolan (072-5348537
of jcschalekamp@hotmail.com).
Opgeven kan bij Ria (riaderijke@kpnmail.nl).

Spontane acties van vrijwilligers
Het komt voor dat vrijwilligers spontane acties organiseren. Daar is
niets mis mee maar wij vragen wel even aandacht voor het volgende.
Wanneer er aan dergelijke acties kosten zijn verbonden dient er van te
voren wel even overlegd te worden. Als dat niet gebeurt, geen
vergoeding van de kosten!

Samen zingen in Alkmaar
Op 6 april is het weer zover. We zingen van 16.00 – 16.30 uur, aansluitend aan AFH met elkaar Nederlandse liedjes.
Bedoeld speciaal voor onze bezoekers, maar iedereen is welkom om op vrijdag aan te schuiven.
Kijk ook op de facebook pagina van ‘Samen Nederlands zingen in Alkmaar’

Pen vermist geraakt
Is er iemand die een Parker-pen heeft gevonden met de gravure C.M. Lodder-van Leijen? Die is van de grootmoeder
van Mei Lodder geweest en wordt door haar zeer gemist.

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
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.

