
10 maart 2018                                     Nieuwsbrief Vrijwilligers 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

 

Op 23 april willen we een nieuwe informatieavond plannen.  Voorlopig 

programma: 

- Start met eenvoudige, doch voedzame soepmaaltijd                            

- Inloop met koffie en thee                                                                        

- Voorlichting over inburgeringsprogramma                            

- Passende opleiding statushouders                                 

- Pauze                                                                                                        

- Hoe kan AFH statushouders informeel ondersteunen?                          

In de week van 21 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.    

1 maart hebben de coördinatoren met het COA gesproken over onder andere een inloop mogelijkheid bij het AZC 

waarbij Alkmaar Freedom House zichzelf kan presenteren en bewoners kan informeren over wat wij doen en wie wij 

zijn. We ontvangen nog informatie over leerwerkplekken waar het COA onze medewerking bij vraagt.  Ook is er de 

mogelijkheid om met vrijwilligers van ons gebruik te maken van het computerlokaal op de Robonsbosweg en zo 

bewoners van het AZC te helpen die graag willen leren met een computer om te gaan.  

20 maart zullen we geen gebruik kunnen maken van de Vrijheidskerk en wijken we uit. U wordt op tijd op de  hoogte 

gebracht. 

 

Op de volgende dagen is er geen Alkmaar Freedom House. 

Maandag 2 april   2e Paasdag 

Vrijdag 27 april    Koningsdag 

Donderdag en vrijdag  10 en 11 mei  Hemelvaartsdag en de dag daarna 

Maandag 21 mei   2e Pinksterdag 
 

 

Er is een sterke behoefte aan versterking met nieuwe vrijwilligers, met name op woensdag- en vrijdagmiddag.  Kent 

u mensen in uw omgeving die weleens mee willen kijken, nodig hen uit. Op vrijdag 9 maart had Roos haar dochter 

meegenomen die gelijk aan de slag ging met twee bezoeksters.  Mooi ook omdat enkele andere vrijwilligers door 

omstandigheden  het moesten laten afweten. Als onze ambassadeurs kunt u het beste vertellen hoe leuk en zinvol  

de ontmoetingen zijn tussen twee en vier op de weekdagen. Van harte aanbevolen.  

 

Blijf op de hoogte met deze nieuwe nieuwsbrief.  

Wim van Houten  

  



 

Verslagje van de wandelgroep 

Op 15 februari zijn we weer gaan wandelen. Deze keer waren er 4 vluchtelingen die op het station op ons wachtten. 

We liepen van Beverwijk naar Castricum, een forse wandeling van 18km, grotendeels door de duinen. Het was niet 

helemaal droog en het had een paar graadjes warmer mogen zijn, maar na een kop koffie in Beverwijk gingen we 

goed gemutst op pad.  Voor één van de vrouwen bleek 18 km te lang te zijn. Zij gaf aan zere voeten te hebben. Voor 

haar hebben we de route ingekort. Zo  gingen we met 2 groepjes verder, maar niet nadat we heerlijke warme 

chocolademelk hadden gedronken! We kijken weer terug op een geslaagde dag en aanstaande donderdag gaan we 

weer op pad. Deze keer weer naar Amsterdam en we hopen dat weercode ROOD ons deze keer bespaard blijft! 

Groeten namens de wandelclub, 

Afra Beers 

 
 

Wilt u mee wandelen met deze groep.   
U bent van harte welkom om op 15 maart 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.  
 
 
OPROEP 
Wie weet een bijbaantje voor een 15 jarige scholier uit 
Syrië (met status). Serieuze wat stille intelligente jongen. 
Hij zit op PCC en woont in Oudorp. 
Hij wil graag na school of in weekend wat bijverdienen om 
te sparen voor een mobieltje. 
In Turkije heeft hij gewerkt in bakkerij voor gebak etc. Hij 
kan zelf ook goed bakken. 
Sollicitaties als vakkenvuller bij supermarkten leverde 
niets op. 
Spreekt/verstaat/schrijft redelijk Nederlands. 
Reacties kunnen naar mij 
jcschalekamp@hotmail.com 

tel; 072-5348537                                                
Jolan  

 

mailto:jcschalekamp@hotmail.com


 
Bezoek Wereldtuin Beemster 2018 
Elke dinsdag en donderdag kunnen vrouwen een bezoek brengen aan ‘de Johanneshof’ 
Wereldtuin in de Beemster. In de Wereldtuin ontmoeten en werken Nederlandse vrouwen en 
vluchtelingenvrouwen samen in de groenten- en bloementuin en worden gerechten uit vele 
verschillende landen en culturen gekookt op een open vuur. Tijdens de lunch delen we 
gezamenlijk de maaltijd. Een paar heerlijke ontspannen uurtjes in een prachtig paradijsje! 
Vervoer wordt geregeld door de Wereldtuin. Vrijwilligers die vanuit Heerhugowaard of Alkmaar 
willen rijden met een eigen auto kunnen zich aanmelden bij Francien en ontvangen een 
kilometervergoeding. 
Vanaf dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart, Iedere dinsdag en donderdag. 
Vertrek: elke dinsdag om 9.30 uur vanaf De Vrijheidskerk Hobbemalaan 2a, 1816 GD Alkmaar 
Terug in Alkmaar: tussen 14.30 en 15.00 uur. 
Ga je mee op dinsdag of donderdag naar de Wereldtuin? bel Francien 06-51018932 
www.dejohanneshof.nl welkom@dejohanneshof.nl contact 0651018932 / 0629143332 

 
 

 

 Samen zingen in Alkmaar 
Op 2 maart was het dan zover. Ruim 35 personen, vrijwilligers en bezoekers 
zongen mee. Een vijftal bekenden van zingen bij Koekenbier sloten ook aan. 
Op de hiernaast genoemde vrijdagmiddagen zingen we 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’ 



 
 
 

 
Paaspakkettenactie Alkmaarse Raad van Kerken 
Vlak voor Pasen organiseert de Alkmaarse Raad van 
Kerken, organisator van Alkmaar Freedom House, een 
pakkettenactie voor Alkmaarders die het niet zo breed 
hebben en wel een steuntje in de rug verdienen. Hiervoor 
worden artikelen ingezameld via de kerken en daarbuiten. 
Kent u, via uw vrijwilligerswerk bij Alkmaar Freedom 
House onder onze bezoekers, mensen die geholpen 
zouden zijn met zo’n levensmiddelen pakket dan kunt u 
hen aanmelden voor 15 maart via  het welbekende 
emailadres. Zie onderaan deze nieuwsbrief. Nodig zijn dan 
adres, gezinssamenstelling en leeftijd en kinderen. 
U kunt ook een financiële bijdrage voor de inhoud van 
deze pakketten storten op onze rekening 
NL77INGB0002685243 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken 
o.v.v. Paaspakkettenactie.  
Kent u in uw netwerk mogelijke leveranciers die een 
bijdrage in goederen voor de inhoud van deze pakketten 
kunnen doneren, geeft u dit dan door. 

Alle info vindt u op de site van de  ARK: 
www.alkmaarseraadvankerken.nl 
 
 
 
 
Goed om te weten voor alle vrijwilligers die 
mogelijk met een uitkeringsinstantie te maken 
hebben of krijgen. 
 

 

 

http://www.alkmaarseraadvankerken.nl/


 
Jolan klom in de pen n.a.v. dit artikeltje in 

de Stadskrant en stuurde een brief naar 

Vak-FIT.  Wordt vervolgd.  

 
Mijn naam is Jolan Schalekamp en ik werk 
o.a als vrijwilligster bij Alkmaar Freedom 
House. 
Dit is een laagdrempelige voorziening voor 
anderstaligen (met en zonder status), 
geheel geleid door vrijwilligers, om een 
prettige veilige plek te bieden en daar 
wanneer gewenst de Nederlandse taal te 
oefenen. 
 
Tijdens dit werk merk ik dat er veel 
gemotiveerde jongemannen (en vrouwen) 
zijn die dolgraag, als ze een status hebben, 
willen studeren en/of werken. 
De taal is dan nog een struikelblok voor de 
opleidingen om hen aan te nemen. En 
werkgevers aarzelen i.v.m. taal en niet de 
juiste Nederlandse diploma s  Vreselijk 
jammer!! Ik kom zelf uit het onderwijs en 
ben altijd weer verrast hoe gemotiveerd 
de bezoekers van het Alkmaar Freedom 
House zijn. 
 
Sommigen hebben al in eigen land een 
opleiding gevolgd, anderen zijn nauwelijks 
nog naar school geweest (wat absoluut 
niet hoeft te betekenen dat ze niet 
intelligent zijn) en sommigen zijn gewoon 
echte ,,Doeners,, en geen studiekoppen. 
Toen ik voor zo een gemotiveerde Syrische 
jongen werk zocht, zag ik het stukje in de 
krant over Haltewerk. Jullie waren een 
opleiding gestart januari j.l. 
 

Helaas kostte het me de hele ochtend om iemand te spreken te krijgen die hiervan afwist, de Gemeente maar ook 
Haltewerk was onbekend met deze opleiding en konden me niet naar iemand verwijzen. 
De aanhouder wint en zo ben ik hier terecht gekomen. 
Helaas is de opleiding vol en start er pas weer een in augustus. ik mocht wel eens komen kijken, omdat ik erg 
enthousiast was. 
Mijn vraag is aan u of er ook zo een opleiding komt voor de Gezondheidszorg. Ook daar zijn in de toekomst heel veel 
nieuwe mensen nodig! 
 
En zouden er niet meer van dit soort initiatieven kunnen komen? Het is zo zonde dat wij vrijwilligers zoveel jonge 
enthousiaste goed gemotiveerde mensen tegen komen. Mensen die dolgraag willen werken/ studeren...maar 
aanlopen tegen het toch wel logge systeem van regels omtrent taal/ studiekosten etc. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jolan Schalekamp 
Docent trainer sociale vaardigheden. 
Trainer weerbaarheidcursus. 

 



De Initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie nodigt u van harte uit voor: 

Compassie: wat beweegt je?! 

Inspiratiemiddag op 17 maart van 13.30 tot 17.00 uur. 

Plaats: Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20  Alkmaar. 

De middag wordt om 14.00 uur geopend door burgemeester P. Bruinooge 

Op deze bijeenkomst kunt u twee activiteiten kiezen die het thema compassie vanuit verschillende invalshoeken 

belichten: 

Inleiding en gesprek over het Handvest voor Compassie en Alkmaar Stad van Compassie. 

Workshop oefeningen in compassie 

Vanuit dialoog en verbinding naar een Alkmaar van en voor iedereen 

Inleiding en uitwisseling over compassie in Tenach, Bijbel en Koran 

Zangworkshop liederen van compassie 

Inleiding en uitwisseling over compassie in het dagelijks leven 

Compassie en creativiteit 

Inlichtingen en opgave: met het opgaveformulier, programma@dezwaan-alkmaar.nl of 06 55 27 61 04 

Aanmelding voor deze middag is niet per se nodig, maar voor de organisatoren wel prettig. 

Deze middag wordt georganiseerd door de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie. Dit is een groep van tien 

mensen met heel verschillende achtergronden die onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen 

kunnen leven en werken. De groep laat zich inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld 

door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong. De kern van dit handvest is 

de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. zie www.charterforcompassion.org, 

www.barmhartigheid.nl en www.handvestvoorcompassie.nl. 

Het uitgebreide programma is terug te vinden op:  http://www.dezwaan-alkmaar.nl/programma 

 
Zwart-wit denken en vluchtelingen… 
Hoe ga je ermee om? 
 
Zaterdag 24 maart, Amersfoort 
Werkdag georganiseerd door 
de Raad van Kerken in Nederland 

 
Felle discussies over zwarte piet, onze Nederlandse identiteit, de plaats van de islam en uiteraard de komst van 
vluchtelingen in onze samenleving zijn aan de orde van de dag. Vooral de extremen zijn hoorbaar: zwart en wit 
drijven het Grijze Midden met haar brede diversiteit aan meningen steeds verder in het nauw. 
 
Tijdens deze werkdag gaan we dieper in op het zwart-wit denken, dat ook in kerkelijke gemeenschappen 
terugkomt en zoeken we naar manieren om hiermee om te gaan. U bent van harte welkom! 
 
Programma 
Het programma zal bestaan uit een opening met o.a. een woord vanuit de landelijke Raad, diverse inspirerende en 
leerzame workshops, en voldoende tijd voor onderlinge ontmoeting tijdens de lunch.  
Tijden  
10:15 – 10:30 Inloop, koffie/thee 

10:30 – 10:45 Meditatief moment 

10:45 – 12:00  Plenair programma 

12:00 – 12:45  Lunch 

12:45 – 13:40 Workshop ronde 1, keuze uit  workshops 1-4 

13:45 – 14:40 Workshop ronde 2, keuze uit workshops 1-3 

14:45  Gezamenlijke afsluiting, drankje.  
 
 
 

http://www.dezwaan-alkmaar.nl/opgave/view/form
mailto:programma@dezwaan-alkmaar.nl
http://www.charterforcompassion.org/
http://www.barmhartigheid.nl/
http://www.handvestvoorcompassie.nl/


 
 
 
 
 
 
 
Plenair Programma: 
- Welkom  
door Moderamen Raad van Kerken  

- Presentatie uitkomsten onderzoek “Nationale Monitor Polarisatie en 
  Draagvlak Vluchtelingen”,  
door Jorrit Hoekstra, Stay Human 
- Inleiding “Zwart-wit denken en het Grijze Midden”,  
door Edwin vd Scheur, Stichting Dare to be Grey 
- Bijdrage uit praktijk vd kerken,  
door pastor Marieke Sillevis-Smit 
 
Workshops: 
1.  Zwart-wit denken en je eigen staan en handelen hierin. 
Door Stichting Dare to be Grey, Edwin vd Scheur en Jordy Nijenhuis 
2. Kracht en Kwetsbaarheid van vluchtelingen. 
Door Eva Heezemans, Centrum ‘40-‘45. 
3.  Ontwikkelingen Bed, Bad, Brood en Begeleiding en kansen. 
Door Pieter Postma, Stichting Inlia 
4. Specifiek voor ambtsdragers:  
 Hoe om te gaan met weerstand en polarisatie in de gemeente met een vrij en vrolijk hart? 
Door Marieke Sillevis-Smit, pastor voor ongedocumenteerden in Utrecht 
 
Praktisch 
Adres Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort  
 (op loopafstand centraal station) 
Kosten  Deelname is gratis, lunch inbegrepen. 
Aanmelden Aanmelden graag via het secretariaat: rvk@raadvankerken.nl 
 

 

 

 

 

 

Schema van de coördinatoren:  

Maandag:      Ron Biesot en Rolf Jacobi 

Dinsdag: Guus Keilman 

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

