
 15 juli 2018                                              Nieuwsbrief Vrijwilligers 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

 

Beste mensen 

 

Er gebeurt van alles en nog wat rondom en in Alkmaar Freedom House. Van 

handtekeningactie en onrust rondom het vertrek, een Hollandse middag  tot een tuinfeest bij het AZC en grote 

betrokkenheid bij onze gasten tijdens onze middagen.  Afscheid nemen van vrijwilligers en stagiaires omdat 

andere werkzaamheden en banen het niet mogelijk maken om een en ander te blijven combineren.  

We mogen trots zijn op elkaar dat dit allemaal zo kan. 

Dank daarvoor.  

Voor allen die nog op vakantie gaan: heb het goed. Voor allen die thuisblijven: wees welkom in Alkmaar Freedom 

House op alle middagen. 

 

Wim van Houten      

 

Handtekeningenactie  

Actueel nu gaande in AFH. Contact met de burgermeester is gezocht. 

Dit zijn Oyanos, Khaled en Asenat Afzali. 

Bijna 4 jaar geleden kwamen zij - na een erbarmelijke reis vol gevaren - aan in Nederland. Na eerst in diverse 

noodopvanglokaties gezeten te hebben, woonden ze een poosje in een AZC in Amsterdam en twee jaar geleden 

waren ze één van de eerste bewoners van het nieuw geopende AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar.  

Oyanos was een gedreven, ambitieuze vrouw vol passie en energie. Ze kwam vijf dagen per week naar het Alkmaar 

Freedom House om de taal te leren en wilde zoveel mogelijk te weten komen over het leven hier. Haar man Khaled 

bleef vaak in het AZC bij hun dochtertje dat toen nog maar twee was. Inmiddels gaat zij alweer een half jaar naar de 

basisschool in het AZC.  

Het uitblijven van een (positief) bericht van de IND maakt hen echter neerslachtig, wanhopig en depressief. De ooit 

zo gepassioneerde vrouw is nu een hompje verdriet en wanhoop. Khaled werd passief en komt de kamer niet meer 

uit. De kleine meid ziet haar mama steeds vaker huilen, ze ziet hoe haar papa steeds vaker last heeft van hoofdpijnen 

en depressieve buien. Ze kent haar familie enkel van Skype. 

Nu moeten ze weer verhuizen want dit AZC gaat alweer sluiten. Waarheen en wanneer is nog onduidelijk. Asenat 

heeft in Alkmaar vriendjes en vriendinnetjes, gaat hier naar school en voor haar is Alkmaar "thuis".  

Oyanos en Khaled zien steeds weer blije mensen met een status uit het AZC vertrekken om ergens in een "echt" huis 

te gaan wonen en een nieuwe toekomst op te bouwen. Dit willen zij ook.  

Maar zij komen uit Afghanistan, en dat vind de IND moeilijk. Ondanks de berichten uit het nieuws (zelfs Olaf 

Koens had er pas geleden nog een nieuwsitem over) over de voortdurende oorlog, bommen, moorden en strijdende 

partijen heeft de IND nog steeds geen besluit genomen over dit gezin. 

https://www.facebook.com/alkmaarhouseforfreedom/?fref=mentions
https://www.facebook.com/alkmaarhouseforfreedom/?fref=mentions
https://www.facebook.com/olafkoensRTL/?fref=mentions
https://www.facebook.com/olafkoensRTL/?fref=mentions


Terug naar Afghanistan is echter uitgesloten, vind Oyanos stellig. Ondanks dat haar familie daar nog woont, wil ze 

pertinent niet terug naar haar geboorteland. Ze huilt wanneer ze praat over deze situatie, ze huilt eigenlijk bij elk 

gesprek. Ze is de wanhoop nabij. 

Vier jaar geleden vluchtten ze, in de hoop op een beter en veilig leven in Europa. Veilig is het hier wel, maar beter?  

De dag aan het strand vertelt Khaled dat ze alles achter gelaten hebben. Ze hebben (hadden) daar twee 

appartementen, een goed lopend bedrijf, een luxe auto. Ze hadden een goed leven totdat de oorlog ook in hun stad 

alles kapot maakte en ze moesten vluchten voor hun leven. Hij probeert me uit te leggen dat de keuze om te 

vluchten niet zo makkelijk genomen wordt als men soms denkt. Je familie, je huis, je spullen, alles achterlaten en 

niet weten of je ooit nog terugkomt, of je je familie ooit nog terugziet; het is werkelijk een afschuwelijke beslissing. 

Maar, zo vertelt Khaled, ze hadden geen keuze. 

Oyanos vroeg me of ik voor hen een handtekeningenactie op touw kan zetten. De vrijwilligers in het AFH willen hen 

vast wel helpen? Zo kan hun advocaat de IND misschien overtuigen dat ze echt heel graag willen blijven, dat anderen 

ook willen dat ze hier kunnen blijven en dat de IND hen dan toch eindelijk die status wil geven.  

Vanaf begin juli ligt er op het AFH (in de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan, geopend ma-vrij 14-16 uur) een lijst 

waarop u uw handtekening kunt zetten om uw steun te betuigen. 

Alvast heel erg bedankt, namens Oyanos, Khaled en Asenat Afzali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zou dit bericht uit Trouw op 12 juli soelaas kunnen bieden? We hopen het van harte!!! 

 

Voor wie het gemist heeft.  Herkent u iemand??? 

 



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 zoeken we een nieuwe coördinator of coördinatoren in duobaan op vrijdagmiddag.  
Trudy Duin heeft zich bereid verklaard om dit samen met iemand op te pakken.  Waarvoor dank. Het gaat vooral om 
de dagcoördinatie op vrijdagmiddag. Het regelen van openen en sluiten door de vrijwilligers, klaarzetten van 
materiaal en opruimen daarvan, het gezamenlijk schoon achter laten van de ruimtes. Daarnaast komen de 
dagcoördinatoren in de mailgroep van coördinatoren die elkaar op de hoogte houden van bijzonderheden en 
nieuwtjes. Optioneel is ook het bijwonen van de vergaderingen van (dag) coördinatoren eens in de 6 à 8 weken op 
een avond.  
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) 
 

Vrijwilligers gezocht 

We zijn altijd op zoek naar versterking van de groep vrijwilligers. Deze noodzaak doet zich in de zomermaanden (= 
vakantietijd) extra gelden. Met name op de woensdag is er een tekort aan menskracht. Weet u iemand die 
(eventueel alleen in de maanden juli en augustus) wil ervaren 
hoe leuk dit vrijwilligerswerk is? Laat het weten! 
Of wilt u misschien in deze periode wel twee keer komen? Van 
harte welkom! 
Aanmelden kan via riaderijke@kpnmail.nl 
 

Inkijk mappen en nieuw materiaal. 
 
U heeft ze vast al zien liggen. Dikke mappen met eigen gemaakt 

en verzameld les materiaal die u vrijelijk kunt kopiëren en 

gebruiken. De laatste toevoeging is van Marja en Leo. Het ziet er 

prachtig uit. 

 

Stichting Lezen en Schrijven 
 
Als enige van AFH heb ik 1 uur GENOTEN van de studiemiddag 
van “Taal voor het Leven” in de bibliotheek van HHW. In de 
workshop werkvormen voor alle 30 taalvrijwilligers uit regio 
Alkmaar EO, werden een aantal hele praktische tips gegeven hoe 
we bij onderwerpen als “luisteren, spreken, grammatica, 
schrijven en woordenschat” de werkvorm voor onze bezoekers 
zo afwisselend mogelijk kunnen houden. In de witte map van AFH zit een kopie van de hand-out voor iedereen, die 
daar ook belangstelling voor heeft. De 45 minuten vloog voorbij en iedereen was 200% “bij-de-les”! Daarna moest ik 
snel terug naar Alkmaar. 
Alle deelnemers kregen een speciale uitgave van PLINT www.plint.nl over laaggeletterheid mee, een initiatief van de 
Stichting Lezen & Schrijven. Iedere 3 maanden geeft de stichting een gedichtenbundel uit over een speciaal 
onderwerp. In Nederland zijn nu 2,5 Miljoen (15%) mensen laaggeletterd.  Ik neem nu zelf een jaarabonnement en 
kan dat iedereen ook aanraden. 
Guus Keilman 

  
Als toegift 2 gedichten uit de gekregen bundel: 

Zoals ik ooit fietsen leerde                                                         Er was eens een hondje uit Assen 
met vallen en opstaan                                                                  dat wilde zijn baasje verrassen 
kilometer na kilometer,                                                               door lezen en schrijven te leren. 
zo leer ik nu lezen en schrijven                                                 Na een jaartje studeren 
en ….het gaat steeds beter!                                                       kon hij Appen, wanneer hij moest plassen! 
Theo Olthuis                                                                                     Rian Visser 

mailto:riaderijke@kpnmail.nl
http://www.plint.nl/


  

Studiemiddag Taal voor het Leven 

 
Helaas is door een ongunstige samenloop van omstandigheden de uitnodiging voor deze studiemiddag op 6 juli pas 
heel laat bij de vrijwilligers terecht gekomen. 
Het is Guus Keilman gelukt om toch naar deze middag te gaan. Hij nam een overzicht van de workshop mee. Dit 
overzicht is te vinden in de map in het AFH en kan gekopieerd worden. 
In dit overzicht worden o.a. de volgende websites aangegeven: 
https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal/ 
https://oefenen.nl 
https://nt2taalmenu.nl 
https://adappel.nl/lesmateriaal 
https://erknederlands.org/sites/erknederlands v2/illustratiebank/client/# 
Nog meer websites zijn te vinden in het overzicht. 

 

Een hand op de schouder 

Liesbeth van Maarleveld vond het volgende gedicht 
dat ze graag met iedereen wil delen. 
 
Een hand op je schouder, een arm om je heen, 
Die zeggen eenvoudig je bent niet alleen. 
Een zoen op je wangen, een aai op je bol, 
Zo kun je weer verder, zo hou je het vol. 
 
Een knipoog, een knuffel, een vrolijke lach, 
Ze fleuren je op en ze kleuren je dag. 
Een duimpje omhoog en een pluim op je hoed, 
Zo kun je weer verder, zo gaat het weer goed. 
 
En soms al het misgaat en jij voelt je rot, 
Dan komt uit de hemel een knipoog van God. 
Een hand op je schouder, een arm om je heen, 
Die zeggen eenvoudig je bent niet alleen. 
 
Vraag je niet af of je dat hebt verdiend. 
Iemand is bij je en noemt je mijn vriend. 
 

En nog een gedicht: 

Nederlands moeilijk te leren? 

Men spreekt van een lot en verschillende loten, 
maar het meervoud van pot is natuurlijk geen poten. 
Zo zegt men ook altijd een vat en twee vaten, 
maar zult u ook zeggen één kat en twee katen? 
Laatst ging ik vliegen dus zeg ik:'Ik vloog'. 
Maar zeg nou bij wiegen niet: 'ik woog' 
Want woog is nog altijd afkomstig van wegen, 
maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen? 
 
 

Wat hoort er bij zoeken? Jazeker: 'ik zocht' 
en zegt u bij vloeken dan logisch : 'ik vlocht'? 
Welnee beste mensen want vlocht hoort bij vlechten, 
En toch is: 'ik hocht' niet afkomstig van hechten. 
En bij lopen hoort liep. Maar bij kopen geen kiep. 
Evenmin zegt men bij slopen : 'ik sliep'. 
Want sliep moet u  weten komt weer van slapen. 
Maar fout is natuurlijk: 'ik riep' bij het rapen. 
Want riep komt van roepen. 
Ik hoop dat u 't weet en dat u die kronkel beslist niet 
vergeet. 
 
Dus:  kwam ik u roepen dan zeg ik: 'ik riep'. 
Nu denkt u van snoepen: Dat wordt dan: 'ik sniep'? 
Alweer mis,mijn beste. Maar u weet beslist, 
dat ried komt van raden. Ik denk dat u 't wist. 
 
Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood. 
En toch volgt na wieden beslist niet: 'ik wood'. 
'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven. 
Dat is bijna zo dom als: 'ik waf' hoort bij weven. 
 
Zo zegt men: 'wij drinken en hebben gedronken'. 
Maar echt niet: 'wij hinken en hebben gehonken'. 
't Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist. 
Maar hoort bij vergeten nou logisch: 'vergist'? 
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen. 
En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen: 
Hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig of ik slond? 
Want bij gaan hoort: ik  ging, niet ik goeg of ik gond. 
En noemt u een mannetjesrat nu een rater? 
Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater. 
 
U ziet, onze taal, dames en heren, is, 
net als ik zei, best moeilijk te leren! 

Stagiaires bij Alkmaar Freedom House 

Op 4 juli rondden Josje en Maureen hun stagebegeleiding van 3 Horizon-studenten af.  

https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal/
https://oefenen.nl/
https://nt2taalmenu.nl/
https://adappel.nl/lesmateriaal
https://erknederlands.org/sites/erknederlands


Na het fantastische Hollandse feest van vorige week woensdag zat er nog maar een ding op; de 
beoordelingsgesprekken en afscheid nemen... 
We spraken eerst met Luuk, daarna met Richelle en tenslotte met Nina. 
Ze kunnen met feedback en heel veel complimenten allerdrie door naar het tweede jaar van de opleiding Sociaal 
werk van het Horizoncollege. Bij hen alledrie is sprake geweest van groei en positieve ontwikkeling. Ze hebben een 
fijne tijd gehad bij ons!  
 
Over-all kunnen we stellen dat de BPL-stage een succes geworden 
is, het is een leerzame tijd geweest voor de studenten (en voor mij 
als stage-begeleider) en wij hebben als Freedom House kunnen 
genieten van jongeren in contact met onze bezoekers (en 
vrijwilligers). 
Ze brachten voor Maureen en mij een afscheidskadootje mee en 
wij hadden natuurlijk ook iets voor hen meegebracht als attentie 
en blijk van dank. 
De studenten vertrokken na de gesprekken voor de laatste keer 
naar de Vrijheidskerk.  
Ook voor Maureen was vandaag de laatste dag dat ze vrijwilliger 
zal zijn bij het Alkmaar Freedom House. 
In het najaar zal Cora van het Horizoncollege contact opnemen om te zien of nieuwe stagiaires van januari tot juli 
2019 bij ons geplaatst kunnen worden:  maar nu eerst.... vakantie! 
Rest mij niets anders dan een plaatje van de kadootjes bij deze mail te voegen en een ieder (indien van toepassing) 
een fijne vakantie toe te wensen. 
Josje Toby 
 

Een fotoverslag van de Hollandse middag op 27 juni: 

     

 



 

De studenten vonden de “woensdag-vrijwilligers-ploeg” bereid om bij de verschillende spelletjes te begeleiden. 
De opkomst was prima! Zo rond de 40-50 mensen hebben een zeer feestelijke plezierige middag beleefd. De sfeer 
was ontzettend leuk en we ontdekten dat Syriërs bijvoorbeeld ook knikkeren en dat koekhappen daar Appelhappen 
heet.  
In de keuken werden allerlei Hollandse hapjes bereid.  
Iedereen zette zich in om er een knalfeest van te maken. We stelden het ook op prijs dat verschillende 
dagcoördinatoren nog even kwamen kijken, leuk! 
Mei Lodder was er met haar Kantklossen- spullen, Ineke Helder verscheen in Zeeuwse Klederdracht en vertelde er 
enthousiast over...  
Henk de Leeuw speelde op de piano Nederlandse smartlappen, het was kortom... geweldig! 
Rond 15.40u sloot Nina de feestmiddag af en werd alles met zijn allen, weer opgeruimd. 
Het was een leuk feest en ik vind dat de studenten het geweldig gedaan hebben!  
Josje Toby 

PS.  in het diepste geheim brachten “Max en Wim-Lex” een bezoekje aan het AFH  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitspraak: hoger beroep mag in Nederland worden afgewacht  

 

Een asielzoeker van wie het verzoek om bescherming in een EU-land is afgewezen, mag niet worden uitgewezen 

zolang dat besluit niet definitief is. Lidstaten kunnen wel een zogenoemd terugkeerbesluit vaststellen, maar dat mag 

pas worden uitgevoerd als in hoger beroep is vastgesteld dat de asielzoeker geen recht op internationale 

bescherming heeft. Gedurende de beroepsprocedure mag de betrokkene niet worden vastgezet. Het Hof van Justitie 

van de Europese Unie heeft dat dinsdag bepaald in een zaak van een Togolees die in 2014 het bevel heeft gekregen 

om België te verlaten. Hij is tegen de beslissing in beroep gegaan. De Belgische Raad van State heeft daarna advies 

gevraagd aan het hof in Luxemburg. 

Na de eerste afwijzing is het verblijf nog niet illegaal, aldus het hof. Bron: bericht op nu.nl. 

https://kerkinactie.us3.list-manage.com/track/click?u=a41441c06bf4709e45b4d9783&id=19180ee13b&e=e9d571e75b


Tuinfeest AZC Robonsbosweg. 
Alweer met prachtig weer organiseerde het AZC een afsluitend tuinfeest voor alle bewoners en vele 
belangstellenden, waaronder naar mijn schatting wel 30 vrijwilligers van AFH! Het was een gezellige en ontspannen 
ontmoeting tussen vele nationaliteiten en zeker geen droefheid vanwege de 2e sluiting van een Azc in Alkmaar.  De 
nieuwe wethouder Paul Verbruggen (PvdA) bedankte niet alleen de Vrijwilligers Centrale voor al het vrijwilligerswerk 
verricht voor onze MEDELANDERS, maar bijzonder uitgebreid ook alle vrijwilligers van het Alkmaar Freedom House. 
Tevens sprak hij zijn dank uit voor het feit, dat wij nog tot juni volgend jaar door willen gaan met ons taalcafé. In een 
persoonlijk gesprekje met Ria de Rijke en mij heeft hij toegezegd om in de komende tijd eens bij ons te komen kijken 
om ook na te gaan, op welke manier wij Gemeente Alkmaar kunnen ondersteunen bij integratie van de 
statushouders. 
Guus Keilman  

               

 

 

 

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. 

 

 
 

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

