
6 december 2017                                     Nieuwsbrief Vrijwilligers 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

 De maand december is al weer begonnen. Verderop ziet u een fotoverslag van 

de Sinterklaasmiddag op 5 december in Alkmaar Freedom House. 

Een bijzondere dag is ook dinsdag 19 december. Alle bezoekers van Alkmaar 

Freedom House zijn dan uitgenodigd om aan te schuiven bij het kerstsamenzijn 

voor de buurt, inclusief vrijwilligers. Er is dan geen Koffie/ Thee/Taal, maar meer Krans/Lekkers en Taal. 

Op  1e en 2e Kerstdag en op Nieuwjaarsdag is Alkmaar Freedom House gesloten. 

 

Van en voor het team en alle vrijwilligers: 

hele goede dagen en een goed begin van 2018 alvast. 

 

Wim van Houten  

 

 
St Present 
Tijdens ons feest in oktober kwam de vraag of we iemand konden helpen verhuizen. Via John Peters, bestuurslid van 
st Present in Alkmaar kon dat binnen een week geregeld worden, waar normaal enkele weken aan voorbereiding 
nodig zijn.  
Verhuis project P17053 uitgevoerd op 28 okt; op verzoek van de Alkmaar Freedom House. 
Harry en Piet hebben meneer Awet (nieuwe medelander ca 30 jr) verhuisd vanuit de Alkmaar naar Utrecht. 
Inladen gebeurde door Awet en 2 vrienden. en uitladen in samenwerking met Present Utrecht met 3 medelanders.  
aantal door Alkmaar gewerkte uren 22 uur.                groet, John 

Dank aan de medelanders en vrienden. 
 
Artis 
De foto´s bij het bericht uit de novembernieuwsbrief: 

 
 
Zaterdag 30 oktober was het zover. Ik nam de twee Syrische meisjes Shahed en Manar (beiden 10 jaar) mee naar 
Artis. Nee, ze hadden niet veel geslapen. Het was zo spannend met de trein en de tram naar Artis in Amsterdam! Ik 



had ze verteld dat ze van thuis wel eten mee moesten nemen want we konden niet op de dure terrasjes zitten. 
Shahed had een rolkoffertje (!) mee. Zou daar een grote hoeveelheid brood in zitten? Welnee...twee zakken chips, 
een zak borrelnoten en een grote fles cola, ze had de koffer zelf ingepakt! De meisjes keken hun ogen uit en ze 
leerden een boel namen: Olifant, Aap, Neushoorn...maar het woord Giraf was te moeilijk om te onthouden.  
 

 
En een foto van het bezoek aan de bioscoop. 
Dikkertje Dap.  
Het dagje Artis en het filmbezoek werd mede 
mogelijk gemaakt door Het Freedom House! 
Jolan Schalekamp 
 
Voor een 
toekomstig  film 
bezoek: 
De Vomar zegels die 
u zelf niet gebruikt 
kunt u bij ons goed 
kwijt.  
 
 

 
Rectificatie 
In een vorige nieuwsbrief staat de website van Erik Determann verkeerd vermeld. 
Het juiste is www.123design.biz. 
Erik heeft in verband met nieuwe werkzaamheden zijn gitaarlessen verplaatst van de vrijdag naar de woensdag. 
 
Pieten feest op 5 december 
Kijk op de website van de Alkmaarse Raad van Kerken (www.alkmaarsekerken.nl) voor meer foto’s. 
 

 
 

http://www.123design.biz/
http://www.alkmaarsekerken.nl/


Fietsproject Kinderen van asielzoekers bestaat ruim 3 jaar: 
“Ieder kind fietst in Nederland. Binnen de kortste keren zij ook als ze hier eenmaal zijn. Het AZC op de 
Robonsbosweg biedt de daar aanwezige kinderen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze in het bezit te 
komen van een fiets. 
Voor kinderen van 12 jaar en ouder is er de leaseregeling: 
Voor geleasede fietsen wordt een borgsom betaald van €30.-. Als de fiets na verloop van tijd weer ingeleverd 
wordt, wordt de € 30.- als de fiets nog in goede staat verkeert, weer teruggegeven. 
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar worden gratis fietsjes ter beschikking gesteld. 
Ouders kunnen een aanvraag doen bij Hanan of Sarah. Ze krijgen dan een formulier dat recht geeft op een 
fietsje. Wel moet er betaald worden voor een slot op de fiets. Dit omdat kinderen altijd op fietsjes van anderen 
gaan karren. 
Ook voor volwassen asielzoekers is er soms een mogelijkheid om voor eigen gebruik en op eigen 
verantwoording een fiets te kopen voor een relatief gering bedrag en met goede bedoeling. Dat zijn 
gedoneerde fietsen door gemeenteleden van de Protestantse Kerk Alkmaar. Daaraan kunnen geen claims 
verbonden worden. Voor informatie hierover kunt u op het Alkmaar Freedom House op maandag- en 
woensdagmiddag overleggen met de coördinator, Ron Biesot. 
Op het terrein van het AZC op de Robonsbosweg bevindt zich een fietsenwerkplaats. Elke maandag, woensdag 
en vrijdag zijn daar van 15.00 tot 17.00 uur deskundigen aanwezig , die graag bereid zijn advies (geen 
reparaties) te verstrekken aan alle volwassen asielzoekers. Hoofdpersoon is Bernard Albitrouw. 
 
Ron Biesot en Theo Bruin 
 

 
Woonruimte gezocht 
Wie kan ons helpen bij het vinden van andere woonruimte? 
Ik ben Nabanita uit India en kom een paar keer per week in het taalcafé van Alkmaar Freedom House. Ik woon met 
mijn man en zoontje op één gemeubileerde kamer. Mijn zoontje speelt voetbal bij Alcmaria. 
We zoeken andere gemeubileerde woonruimte. Die ene kamer is te klein voor ons. We zoeken woonruimte met 
drie kamers. Als de zitkamer wat groter is, is één slaapkamer ook goed. Wij willen graag wonen in De Hoef of in de 
wijken 1816 en 1815.  Wij kunnen maximaal € 1200,- per maand betalen (liefst minder).  
Mijn telefoonnummer is 06 87 92 70 03. 
Ik hoop iets te horen, of van iemand die woonruimte weet, of van iemand die weet waar ik deze kan vinden.  
Met vriendelijke groet, 
Nabanita.  
 
 
Studiefinanciering voor vergunninghouders 
Zoektochten van vrijwilligers leveren vaak nuttige informatie op.  Zo werd ontdekt  dat  vergunninghouders die op 
het Horizoncollege een beroepsopleiding willen volgen, een beroep kunnen doen op DUO studiefinanciering. Het 
Horizoncollege meldt deze studenten daarvoor aan als ze zich inschrijven.  
Een gesprek over een (vervolg)opleiding kan in het AHF goed gevoerd worden. Soms is voor de bezoekers meer 
mogelijk dan zij (kunnen) denken. 
 
Het  UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en bij het vinden van een baan die aansluit bij 
hun capaciteiten. Het steunt vluchtelingen ook met giften en leningen. Informatie is te vinden op www.uaf.nl. Op 
termijn wil het UAF dit werk uitbreiden naar vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te 
behalen of op dat niveau uit te stromen naar werk. Daarover staat informatie op www.uaf.nl/mbo. 
 

Nieuwkomers en vrijwilligerswerk 

De VCRA hield een bijeenkomst over nieuwkomers en vrijwilligerswerk. Over dit onderwerp is een map 
beschikbaar waarin veel informatie staat, o.a. over communiceren met nieuwkomers en over 
cultuurverschillen. Deze informatie is in de handleiding te vinden onder www.vcra.nl onder “Handleiding 
nieuwkomers”. De map is ook beschikbaar in het AFH. 

 

http://www.uaf.nl/
http://www.uaf.nl/mbo
http://www.vcra.nl/


 

'Adopteer een Vroedvrouw' kerstkaarten! , NU TE BESTELLEN 
 

Deze organisatie zet zich in voor het opleiden van meer vroedvrouwen in 
Ethiopië,  waar slechts 6% van de vrouwen deskundige hulp krijgt tijdens 
zwangerschap of bevalling. 
Op de voorkant natuurlijk ons vertrouwde logo: moeder met baby, heel 
toepasselijk voor de kerst. De achterkant van de kaart hebben we bewust 
blanco gelaten (op de vermelding van onze website na) zodat iedereen zelf 
zijn/haar goede wensen kan opschrijven. Bovendien maakt het de kaarten 
ook geschikt voor andere momenten: bijvoorbeeld als felicitatie bij de 
geboorte van een baby. 
Let wel: het zijn enkele kaarten zonder envelop, die moet je zelf nog 
aanschaffen. 
Bij afhalen in Alkmaar (kan ook in het AFH), krijg je 10 kaarten voor 5 euro. 
Als ik ze opstuur kan ik er 8 in een envelop versturen voor 5 euro. (postzegel 
is dan inbegrepen). 
Graag je bestelling via de mail naar: roosament@gmail.com. 
S.v.p je adres vermelden of de middag dat je in het AFH bent, dan zorg ik dat 
ze voor je bij de bar liggen. 
Het bedrag kun je overmaken op NL04 TRIO 0390324280. 

De volledige opbrengst komt ten goede aan het project! 
 

Daarnaast komt er net voor kerst een bundel van mij uit met als titel 100 dagen, vol herinneringen aan een leven als 
vroedvrouw, moeder en reiziger. 
'Nergens en overal thuis'. 
De bundel is te bestellen bij mij via roosament@gmail.com of bij boekscout.nl en kost 10,50 euro. 
De opbrengst komt ten goede aan Adopteer een Vroedvrouw.  
Een leuk cadeautje voor onder de kerstboom.  
Bij voorbaat dank voor jullie interesse, 
groet, Roos. 
www.adopteereenvroedvrouw.org 

Oproep: 
We zoeken ter vervanging van Wim Harsveld een (tijdelijke) nieuwe/vervangende activiteitencoördinator.  
Iets voor u??  Het is tijdelijk en overzichtelijk en ook in duo- of trio-aanpak in te vullen. 
 Wim van Houten vertelt u er graag over. 
 
Nuttige adressen 
Onlangs is naar alle vrijwilligers een uitgebreide lijst met nuttige adressen gemaild. Zo’n lijst is een dynamisch 
document waar regelmatig aanvullingen/wijzigingen in  aangebracht zullen worden. Een “up-to-date”-lijst zit in de 
informatiemap van het AFH. 
 
Kerstmiddag in plaats van en  ter plaatse van Alkmaar Freedom House 

 
Het is een goede traditie van de diaconie een 
kerstmiddag te organiseren. Wij nodigen u allen uit, 
Alkmaarbreed, op 19 december  a.s. in de Vrijheidskerk. 
Zoals gewoonlijk is er vanaf 14.00 uur koffie/thee met 
iets lekkers. Daarna volgen wij dan een kerstliturgie, 
waarin de aloude kerstliederen gezongen worden.   
Wilt u zich wel opgeven. Belangrijk is ontmoeting.  
U kunt zich opgeven, telefonisch bij Ria Moser 072 -561 
66 31 of Winnie ter Veen 072-587 15 40, of via 
email:  jokevandenbos@hotmail.nl . 
 

mailto:roosament@gmail.com
mailto:roosament@gmail.com
http://boekscout.nl/
http://www.adopteereenvroedvrouw.org/
mailto:jokevandenbos@hotmail.nl


 

 

 

Samen zingen in Alkmaar 

Bedoeld speciaal ook voor onze bezoekers, maar u bent ook welkom. Misschien een idee om samen te 

gaan en onze bezoekers te charteren en op sleeptouw te neen?? 

 
 

 

 

 
 

Schema van de coördinatoren:  

Maandag:      Ron Biesot/Rolf Jacobi 

Dinsdag: Guus Keilman 

Woensdag: Ron Biesot 

Donderdag: Noortje Jansen/Ria Stiefelhagen 

Vrijdag: Wim van Houten 

Evenementencoördinator: tijdelijk vacant 

  

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. 

 

 

 
  

 

 

http://www.oranjefonds.nl/vrienden

