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Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

Beste mensen 

 

  
 

Toen we in 2016 begonnen met het AFH verliep de start heel rustig. Er waren ongeveer 150 vrijwilligers en de be-

zoekers druppelden in de loop van de tijd binnen. Een middag met 46 bezoekers was het record. In oktober 2018 

ging het AZC dicht en bleven er ongeveer 10 statushouders trouw komen. Een rustige periode brak aan.  

In de loop van de tijd vertrokken er om allerlei geldige redenen vrijwilligers en kwamen er gelukkig ook weer nieuwe 

vrijwilligers bij. Op dit moment zijn er ongeveer 80 vrijwilligers die, verdeeld over 5 middagen, naar het AFH komen. 

 

Op 7 januari 2019 is het AZC weer geopend, deze keer als POL (Proces Opvang Locatie). De nieuwe bewoners zijn 

mensen die nog wachten op hun eerste gesprek met de IND. Pas daarna begint hun asielprocedure formeel en wor-

den ze weer overgeplaatst naar een AZC. 

We hebben het COA laten weten dat het AFH er nog steeds is. En dat heeft resultaat! Een groot aantal bezoekers 

heeft inmiddels de weg naar het AFH al gevonden. Op 15 januari waren dat er 34! 

Er is dus dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 80 vrijwilligers lijkt veel maar dit aantal is verdeeld over 5 mid-

dagen en niet iedereen kan altijd komen.  

Onze vraag aan al onze ex-vrijwilligers van nu en voorheen is jullie bereidheid opnieuw een middag in de week naar 

het AFH te komen. Dat maakt het voor de huidige vrijwilligers gemakkelijker om ook deze nieuwe bezoekers op een 

goede manier te ontvangen. 

Opgeven kan via riaderijke@kpnmail.nl, graag met vermelding van de dag waarop je wilt komen. 

Wij hopen op veel positieve reacties. 

 

N.B. Ook mensen die nog geen vrijwilliger bij het AFH zijn geweest zijn natuurlijk meer dan welkom om te komen 

helpen. Ter oriëntatie kun je altijd even binnenlopen bij het AFH. Elke werkdag van 14.00 – 16.00 uur in de Vrijheids-

kerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar. 

Hoort zegt het voort. 

Op 18 januari staat een afspraak met het Noord Hollands Dagblad gepland om hier ook aandacht voor te vragen. 

 

Wim van Houten      
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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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