
 10 juni 2019                                  Nieuwsbrief 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

Beste mensen 

 

Het is voor bij. 
De afgelopen drie jaar hebben we met elkaar heel veel mensen op zoek naar een 
nieuw bestaan voorbij zien komen.  
Velen zijn geholpen met taal en gesprek op onze middagen. Ook velen zijn weer doorgetrokken, gedwongen of vrij-
willig, met of zonder status of zicht op permanent verblijf in Nederland. 
 
We hebben verhalen gehoord van verdriet en ellende, maar ook van hoop dat er een nieuw bestaan mogelijk zou 
blijken. Er zijn vriendschappen opgedaan, contacten gelegd die voortduren, zowel met statushouders binnen als 
buiten Alkmaar. 
 
Dit is allemaal mogelijk geworden door uw aller inzet. Van daadwerkelijke aanwezigheid op een van de doordeweek-
se middagen of wat meer op de achtergrond door gebed of andere ondersteuning.  
Allemaal heel erg dank daarvoor. 
 
Alkmaar Freedom House is gestopt, maar er is een nieuw initiatief van Jolan, Guus en Josje. 
 
In de  vorige nieuwsbrief spraken we over een warme doorstart en dat is opgepakt. 
Vanaf 18 juni zal op dinsdag en donderdagmiddag in wijkcentrum De Rekere een taalcafé onder de naam Alkmaar-
Taal Thuis worden gestart. Met meer dan 40 vrijwilligers die aangegeven hebben door te willen gaan op deze ma-
nier. 
Fantastisch. We wensen jullie daar veel wijsheid en energie bij. 
 
In deze laatste nieuwsbrief nog wat afrondende informatie waaronder de dankbrief van onze burgemeester. 
De website gaat op enig moment uit de lucht. De facebook pagina zal door Mieke worden voortgezet en informatie 
over het nieuwe initiatief gaan bevatten. 
 
Voor alle verdere informatie over dit project en andere activiteiten kunt u terecht op de website van de Alkmaarse 
Raad van Kerken.: www.alkmaarseraadvankerken.nl 
 
 

Nogmaals hartelijk dank en tot ziens, mede namens Alex, Ria de R, Ria S, Guus, Ron, Trudy, Mei, Rolf en 

Josje 

 

 

Wim van Houten      

 
 
 

http://www.alkmaarseraadvankerken.nl/


Zo begon het: 

  
En zo eindigde het: 

 
 
 
Bezoek burgemeester  

Beste mensen, 
Op 9 april vorige week waren we met 20 vrijwilligers op 26 bezoekers, gisteren bijna alle vrijwilligers van de dinsdag 
groep en ca 25 bezoekers aanwezig vanwege het bezoek van burgemeester Piet Bruinooge en zijn beleidsmedewer-
ker Jacob Brouwer. 
Daarnaast nog enige vrijwilligers van de andere middagen, zoals Anke, Thea, Jolan, Ria de Rijke en Annet. 
  
In de bijlage is zowel het programma van de middag opgenomen als een indicatief overzicht van de vele activiteiten, 
die AFH in de afgelopen 3 jaar voor onze Medelanders heeft ondernomen. 
Jolan had voorgesteld om (met hulp van vrijwilligers) een aantal van onze bezoekers een bedankbrief aan de burge-
meester te laten schrijven. Biruhu uit Eritrea heeft de zijn brief voorgelezen, de overige zijn aangeboden. Met een 
groepsfoto werd het informele bezoek afgesloten. 



  
Het bezoek verliep in een ontspannen sfeer, waarbij 
de burgemeester naast zijn grote waardering voor 
AFH o.a. het volgende heeft verteld: 
B&W is van mening dat in feite elke stad zich moet 
inspannen om ca 1 % asielzoekers te kunnen opvan-
gen. Met 110.000 inwoners heeft Alkmaar met 2 
AZC’s daar in het verleden aan voldaan, nu met de 
sluiting van Robonsbosweg niet meer. 
B&W is in gesprek met het COA om in de naaste 
toekomst wederom opvangcapaciteit binnen de 
gemeente te kunnen aanbieden. Hr. Bruinooge 
hoopte, dat tegen die tijd het gemeentebestuur 
wederom een beroep zou mogen doen op de vrijwil-
ligers van AFH…. 
Ook op de vraag hoe wij als AFH naam en adresge-
gevens zouden kunnen verkrijgen van de statushou-
ders, die in Alkmaar e.o. wonen, reageerde de bur-
gemeester positief, maar noemde ook wel de beper-
kingen die de Privacywet aan het Openbaar Bestuur 
stelt. 
  
Het bezoek is door vrijwel alle vrijwilligers echt ge-
waardeerd. 
Maar naast dankbaarheid was er ook een sterk ge-
voel van melancholie, omdat het aantal bezoekers 
na deze week nu echt sterk zal gaan teruglopen. 
  

Binnen de dinsdaggroep is overleg, op welke manier we invulling zouden kunnen geven aan een doorstart van activi-
teiten op een beperktere schaal (bv alleen op dinsdag en donderdagmiddag) dan tot nu toe. 
Essentieel daarbij is natuurlijk op welke doelgroep we ons zouden willen richten, welke activiteiten daar bij horen en 
welke locatie dan het beste is. 
Zodra dit concreter wordt, zal ik dat z.s.m. aan jullie doorgeven. 
  
Met hartelijke groet, 
Guus Keilman 
 
N.B. Info over het nieuwe initiatief van Guus, Jolan en Josje is elders in deze nieuwsbrief  te vinden. 
 

 
 



 

           

 

Ook een bedankbrief van de burgemeester 

Enkele dagen na zijn bezoek aan het Freedom House stuurde de burgemeester deze bedankbrief: 

Hulde! 

In 2015 heeft de Alkmaarse Raad van Kerken tijdens de grote vluchtelingencrisis het initiatief ge-

nomen om, samen met de inwoners van Alkmaar, een informele ontmoetingsplek in de Vrijheids-

kerk te creëren. Het Alkmaar Freedom House. 

In de Vrijheidskerk ontstond dé plek voor vluchtelingen waar verhalen en ervaringen met elkaar 

gedeeld konden worden. Daarnaast kon er meer geleerd worden over de Nederlandse taal en cul-

tuur in het taalcafé.  

 

Op deze manier fungeerde de Vrijheidskerk met haar project Alkmaar Freedom House als voor-

portaal voor de stad Alkmaar en omgeving om vluchtelingen de kans te bieden hun leven hier zo 

soepel mogelijk van start te laten gaan. Want iedereen verdient immers een waardig bestaan. 

 

Het project Alkmaar Freedom House kon alleen maar slagen doordat er dagelijks heel veel goed 

gemotiveerde en kundige vrijwilligers aanwezig waren om de vluchtelingen gastvrij tegemoet te 

treden. De vele vrijwilligers gaven leiding aan het taalcafé, maar stonden ook klaar voor hulp in 

praktische zin en voor geestelijke steun.  

 

De gemeente heeft tijdens de grote vluchtelingenstroom zijn verantwoordelijkheid genomen en 

met het COA de afspraak gemaakt dat de locatie Robonsbosweg tot uiterlijk 1 mei 2019 gebruikt 

kon worden voor de opvang van vluchtelingen. Afspraak is afspraak en daarom gaat de locatie nu 

ook dicht.  

 

Het Alkmaar Freedom House houdt daarmee ook op te bestaan. Namens het gemeentebestuur en 

de gehele Alkmaarse samenleving wil ik de Alkmaarse Raad van Kerken en alle enthousiaste vrij-

willigers enorm bedanken voor uw geweldige werk. Ik ben enorm trots op u! 

Piet Bruinooge 

Burgemeester Alkmaar 



 

Kinderen tekenden en kleurden voor het AFH 

                    

Het AFH stopt!  

Met een brok in m'n keel, al was het te verwachten, maar het afscheid van een mooie, leerzame vrijwilligersperiode is een 

feit. 

Drie jaar lang ben ik op verschillende manieren betrokken geweest bij vluchtelingen die in Alkmaar geplaatst waren. ... 

Mensen in procedure, met een afwijzing en in beroep daartegen, mensen met een status en de laatste periode mensen in 

de pre-pol. 

Mensen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Pakistan, Iran, Irak en 

zelfs vluchtelingen uit Turkije. Mannen en vrouwen, van 17 tot 

60+, alleen of met een (deel van) gezin.  

Met verbijstering en afgrijzen, maar ook vol bewondering om 

hun kracht en moed, heb ik vele levensverhalen gehoord. Som-

mige daarvan heb ik gedeeld op de facebookpagina van het 

Alkmaar Freedom House. Anoniem, maar wel om "de vluchte-

ling" een gezicht te geven, een inhoud, een leven, een levens-

verhaal.  

Ik zal ze gaan missen, deze mensen. Ik zal het gaan missen, 

deze plek en de ontmoeting, het gesprek, de vriendschap, de 

verbondenheid.  

Maar het is ook goed zo. De cirkel is rond, mijn persoonlijke 

cirkel is rond: 

In de allereerste week van het AFH, op mijn eerste dag (vrijdag 27 mei 2016), ontmoette ik Oyanos, Khaled en Asenat. Ze 

waren net twee weken in Alkmaar, en een maand of 9 in Nederland. Zij raakten me diep, al vanaf die eerste keer. Samen 

met dit gezin heb ik de hele reis gemaakt, van procedure tot beschikking, welke een afwijzing bleek. Van dreigende uitzet-

ting, via het beroep tot de uiteindelijke positieve beschikking. En zelfs het einde van hun bestaan in AZC's, dinsdag 9 april 

hebben ze hun sleutel ingeleverd bij de COA.  

Dit gezin staat voor mij symbool voor mijn periode als vrijwilliger bij het AFH. Inmiddels voel ik me geen vrijwilliger meer bij 

hen maar een vriendin. In die hoedanigheid zullen we in de toekomst elkaar blijven zien en staat het voortaan los van het 

AFH. De cirkel is rond.  

Het AFH stopt, maar heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik ben trots en dankbaar dat ik een onderdeel ben geweest van dit 

mooie initiatief. 

❤ 

Groetjes,  Mieke 



 

Afscheid op vele manieren 

De vijf groepen vrijwilligers hebben elk op hun manier afscheid genomen van het AFH. Enkele groepen maakten een 
rondvaart door de Alkmaarse grachten (al dan niet met de bezoekers die bleven komen) en sloten dit af met een 
gezellig samenzijn, andere organiseerden in het AFH een leuke middag of een high tea. 
 
Hoe groot de gegroeide saamhorigheid van de groepen was geworden bleek ook uit het verhaal dat Annelies voor 
“haar” vrijdaggroep schreef: 
 
Mijn Droom, 
 
Een week geleden kwam de bevestiging binnen voor een Alkmaarse Boottocht. 
En ik lag deze afgelopen nacht toch zo te dromen, over hoe we toch met zijn allen bij die boot zouden moeten ko-
men...? 
We wilden vast op een originele manier gaan, maar hoe.....? 
Daar kwam het nou juist op aan....! 
 
Lucie wilde wel met de fiets, en Afra wilde wel lopen. 
Klaas wilde direct al een autobus gaan kopen. 
Maar Trudy riep, ik weet het misschien, we gaan met z’n allen in een vliegmachien. 
Dat vond iedereen een geweldig idee, en bijna iedereen wilde mee....! 
Maar Riet riep, of je nou hoog of laag springt, mij krijg je niet in zo’n ding. 
Och, zei Petula, laat je toch niet kennen, als je eenmaal vliegt zal het heus wel wennen. 
Ja, zei Henny dat is allemaal goed en wel, maar hoe komen we aan zo’n toestel ? 
Och, zei Klaas zo’n ding is wel te huur, maar natuurlijk wel verschrikkelijk duur. 
Marjolein vond, daar moeten we niet om dralen, en bood spontaan aan de helft te betalen. 
Goed zei Simone dat vind ik best, jij betaalt de helft en ik de rest. 
 
Zover was dus alles voor elkaar, maar ik zei, er is toch nog een bezwaar. 
We kunnen wel dapper een vliegtuig huren, maar wie van ons moet dat ding besturen...? 
We keken elkaar één voor één aan, en ja hoor Jolan durfde het wel aan. 
Zij had er geweldig veel zin in, en iedereen stemde er dan ook mee in. 
Jolan zei, ik heb altijd al in de lucht willen zweven, en dit is toch zeker de kans van mijn leven....? 
Anita wilde ook graag mee, en gelukkig was er in de cockpit plaats voor twee. 
Het is mij best zei Thea ,  als jullie maar niet vergeten , dat ik onderweg wel iets wil eten....! 
Henny wist dat zo op te knappen, in een ommezien had ze haar tas vol appelflappen. 
De stemming steeg al meer en meer, maar Trudy liep onrustig heen en weer, totdat we in de verte tussen de bomen, 
het vliegtuig al aan zagen komen. 
 
Kijk,  daar kwamen Atia en Kadi ook aan gelopen, die waren nog snel wat drank wezen kopen. 
Lucie kon op het nippertje arriveren, want Klaas had eerst haar kuiten nog  moeten masseren. 
Thea zat er als eerste in en zei ,ik zit lekker, komen jullie er ook maar bij. 
We stapten in, jeetje wat hadden we een lol, maar ach het toestel raakte vol. 
Geeft niet zei, Petula heel bedaard, ik kruip wel met Afra in de staart. 
Even passen ..of het kan, en Lucie maakte er een foto van. 
Riet ging zitten met een angstige snuit en dacht... als het mis gaat ben ik er zo weer uit. 
Anita begon aan de knoppen  te draaien, het toestel begon heen en weer te zwaaien, wat er ook gebeurde , we ble-
ven aan de grond, maar daar wist Jolan wel raad op, de zaak was zo rond. 
Allemaal klaar riep zij, we gaan omhoog, en ja hoor daar gingen we met een sierlijke boog 
Het vliegtuig moest nog een moeilijke manoeuvre maken, om in Alkmaar de kerktoren niet te raken. 
Thea begon gruwelijk te beven en riep, jeetje was ik maar thuis gebleven. 
Atia en Kadi deden heel goed hun best, ze hadden de functie als stewardess. 
Ze brachten broodjes en koffie rond, en iedereen praatte met volle mond. 
Marjolein keek rustig naar buiten, en zat genoeglijk een deuntje te fluiten. 
Simone vond het vliegen wel fijn, het ging veel vlugger dan met de auto of de trein. 



Petula raakte ook niet uitgekeken, en wilde haar hoofd uit het raampje steken...,...maar hoep zei de wind, ach here-
metijd, ze was meteen haar hoedje kwijt. 
 
Intussen leek het vliegtuig steeds harder te gaan, Jolan vloog of ze nooit anders had gedaan. 
Henny zat maar te prakkizeren, hoe ze haar dat vliegen toch af moest leren. 
We gingen nu eens hoog en dan weer laag, dan wat vlugger, dan wat traag , en op z’n tijd ook nog lekker schomme-
len, iedereen begon al in te dommelen. 
Trudy streek eens over haar kin, zij had het reuze naar haar zin. 
Lucie was samen met Simone aan het demonstreren, hoe je het zwemvest moest hanteren. 
Klaas kon het weer niet laten, en zat al die tijd maar weer te praten,  al vroeg je soms of hij wilde zwijgen, er was 
gewoon geen woord tussen te krijgen. 
Riet en Thea zaten naar beneden te turen, en dachten hoelang gaat dit nog duren. 
Maar net toen Marjolein het wilde vragen, zagen we het Waagplein al opdagen. 
Jolan, die het vliegen nu ook wel welletjes vond, zette het toestel met een DREUN  op de grond. 
Hierdoor kreeg het vliegtuig een geweldige schok, zodat IK plotseling wakker schrok. 
Het was meteen gebeurd met de gein, zodat dit wel het EINDE van mijn droom moest zijn.............!! 
 
Lieve, warme groet voor iedereen, Annelies Floor. 
 

Afscheid van de vrijdaggroep op het Waagplein 

De laatste ronde! 

 

 
En toen was het 29 mei……. 

Joke en Amir, de allerlaatste vrijwilligster en de allerlaatste bezoeker op de allerlaatste middag van het AFH. 

 



 

Nadat Alkmaar Freedom House haar deuren sloot, besloot een groepje enthousias-
telingen door te gaan! Op een nieuwe locatie met een nieuwe naam; 
 

Alkmaar TaalThuis! 
 

Daar willen we blijven werken op de al bekende manier.  
We bieden een gastvrije, welkome plek waar iedereen zich thuis voelt: 

• Gratis taalondersteuning voor iedereen, van welke afkomst, geloof of land 
dan ook. 

• Tijd voor een praatje, een kopje thee of koffie en een luisterend oor. 
Laagdrempelig en gegeven door enthousiaste vrijwilligers! 

 
We hebben een nieuwe locatie gevonden in Wijkcentrum De Rekere, een lichte 
ruimte met een eigen bushalte, genoeg parkeerruimte en op loopafstand van beide 
stations in Alkmaar! 

 
 
We willen starten met dinsdagmiddag en   donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
(Voor de vrijwilligers 13.40-16.15 uur) vanaf 18/06 en 20/06 a.s. En in de grote va-
kantie gaan we gewoon door! 
 
Alles valt of staat met voldoende kundige, betrokken vrijwilligers!  
Velen hebben een grote ervaring opgebouwd die hard nodig is en blijft. 
Dus komt allen en zegt het voort! 
 
Adres van wijkcentrum De Rekere is Drechterwaard 16, 1824EX Alkmaar,  
 
Voor meer informatie of opgave als vrijwilliger graag een Email naar alkmaartaal-
thuis@gmail.com 



 

Thobs zoekt taalmaatjes 

Thobs (www.thobs.nl) is een instantie die zich onder meer bezig houdt met het begeleiden van statushouders naar 

de arbeidsmarkt. Men is dringend op zoek naar taalmaatjes. 

Wie daarvoor belangstelling heeft kan contact opnemen met Peter Valbracht.  

Tel 06-51788063, e-mail team@thobs.nl. 

Vluchtelingenwerk Alkmaar zoekt……… 

Vluchtelingenwerk Alkmaar heeft  dringend behoefte aan een aantal nieuwe vrijwillige begeleiders, die mensen op 
weg willen helpen in de gemeente. Maar ook taalcoaches, iemand die verkeersles kan geven, mensen die de eerste 
opvang in de gemeente willen regelen, dus alles rondom de huisvesting. Men heeft ook dringend behoefte aan men-
sen die na die eerste regeldingen met de mensen gewoon sociaal contact leggen en ongeveer een keer per week 
met ze dingen gaat doen. De buren leren kennen, de wijk in, samen boodschappen doen, het netwerk van de vrijwil-
liger ontsluiten etc.  
 
Op de website van vluchtelingenwerk is  meer informatie te vinden. https://www.vluchtelingenwerk.nl/steun-
ons/word-vrijwilliger  
 
Opgeven kan bij Sandra Spekking, sspekking@vluchtelingenwerk.nl. 
 

 
 
 
Beste taalvrijwilliger, 
 
 
Op dinsdag 25 juni 2019 organiseert Stichting Lezen & Schrijven in het Zaantheater in Zaan-

dam een studiedag voor taalvrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren die werken met mate-

rialen en methoden van Taal voor het Leven. Wij nodigen je graag uit voor deze studiedag. 

Datum:  dinsdag 25 juni 2019 
Locatie:  Zaantheater, Nicolaasstraat 3, Zaandam 
Tijd:  10.00 uur tot 15.30 uur  
Hieronder vind je het programma en een overzicht van de workshops waaruit je als vrijwilliger kunt kiezen. Aanmel-

den en je keuze voor twee workshops doorgeven (een in de ochtend en een in de middag) kan via dit digitale aan-

meldformulier. Voor de vrijwilligerscoördinatoren zijn er twee speciale workshops; zij kunnen zich aanmelden via 

deze link. 

Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst en ons verzoek is om je aan te melden vóór 14 mei aanstaan-

de. Deelname aan de studiedag is gratis.  

Voor eventuele vragen kun je terecht bij Floor Wiegman, rayonmedewerker Stichting Lezen & Schrijven, rayon 

Noord-West: floorwiegman@lezenenschrijven.nl. 

We hopen je op 25 juni te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, 

Team Noord-West 
Stichting Lezen & Schrijven 
 
N.B. het digitale aanmeldformulier en de link werken via de nieuwsbrief niet. Neem bij belangstelling contact op 
met Floor Wiegman: floorwiegman@lezenenschrijven.nl. 

 

 
Alkmaar Freedom House werd ook ondersteund door het ‘Oranje Fonds’   
Kijk ook op de website  www.oranjefonds.nl/vrienden.  Voor meer info. 
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