
 12 maart 2019                                 Nieuwsbrief 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 

     

UITNODIGING 
 

Beste mensen, 

 

 Graag nodigen we alle vrijwilligers uit om op 2 april om 19.30 uur naar de Vrijheidskerk te komen om een informa-
tieve avond met elkaar te beleven. 
 
Er zijn veel nieuwe vrijwilligers en er zijn ontwikkelingen die we niet eerder hebben besproken. 
Tevens is het zeer waarschijnlijk dat in mei het pre-POL aan de  Ronbonsbosweg sluit.  
Als Alkmaar Freedom House zit onze projectperiode er in mei/juni 2019 ook op. 
Goed om onszelf af te vragen of we doorgaan en hoe. Uw input is dus daarbij ook welkom. 
 
Verder hebben we enkele sprekers gevonden die ons kunnen informeren over de Pre-Pol  en andere zaken waar 
vluchtelingen mee te maken hebben. 
Uw kans om uw vragen kwijt te kunnen aan Astra Schröduer (Vluchtelingenwerk) en Vera de Raad (programmabege-
leidster per-POL). 
Linda van Hartingsveldt heeft, na de drie workshops nog wat algemene tips en  informatie over de uitdagingen die 
het werken met asielzoekers kent, zoals ‘De Asielzoeker’ die een gezicht krijgt en dat daarmee zaken echt anders 
worden.  Bezoekster van het eerste uur Tasar zal met ons delen hoe zijn haar komst naar Nederland en aanwezigheid 
in Alkmaar Freedom House heeft beleefd en wat dit voor haar heeft betekend. 
Kortom een inspirerende avond die u niet mag missen.  
Bent u al bekend met onze facebook pagina?  Ook een manier om op de hoogte te blijven dankzij de voortvarend-
heid van Mieke Biesheuvel. 
 

Wim van Houten      

 

Agenda 2 april 2019, 19.30 uur Alkmaar Freedom House, Vrijheidskerk, zalen 5 en 6 

19.00 uur inloop koffie/thee 

19.30 uur welkom 

19.35 uur aan het woord 

  Astra Schröduer en Vera de Raad  ins en outs van de Pre-POL lokatie  

Linda van Hartingsveldt   uitdagingen en grenzen bij het werken met  

       asielzoekers 

  Tasar      ervaringsdeskundige, statushouder 

21.00 uur uitwisseling en gelegenheid tot vragen stellen,  

Stelling “AFH moet open blijven voor statushouders op 2 à 3 middagen per week” 

21.30 uur Afronding met verfrissing 



 

Nog een uitnodiging 

Vera de Raad mailde het volgende bericht: 

 “Beste Ria en vrijwilligers van de Freedom House,  

 

Om jullie te bedanken voor jullie werk, wil ik jullie graag uitnodigen voor ons lentefeest op 20 maart! Tijdens 

dit evenement vieren we de lente, gaan we ouderwets koekhappen en zingen we mee met Iraanse klassie-

kers. 

We hopen jullie te zien op 20 maart. 

Met vriendelijke groet, 
Vera de Raad 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)” 

Het feest is in het pre-POL aan de Robonsbosweg. 

 

 

                        Lentefeest COA Alkmaar  

                 Woensdag 20 maart  

                       15:00-18:00  

              Muziek, eten en spelletjes 

 

 

Kerk in Actie 
Karel Jungheim van Kerk in Actie schreef een blog in ‘Vlugschrift’ n.a.v. onze nieuwsbrief.  
Vlugschrift verschijnt maandelijks.  Kent u mensen voor wie Vlugschrift interessant is? Stuur het dan aan 
hen door. Wilt u zich abonneren of Vlugschrift niet meer ontvangen? Stuur s.v.p. een mail 
aan j.jungheim@kerkinactie.nl. Overname van artikelen met bronvermelding is toegestaan. Tenzij uitdruk-
kelijk anders aangegeven bij een artikel. 
 
De blog is te vinden op: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2019/03/superstoer-dat-je-meedoet-in-het-
taalcafe 
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Op 27 februari verscheen een vervolg artikel in het Noord-Hollands Dagblad met dank aan journalist 

Martijn Gijsbertsen. 

 

 

 

Bezoek aan  Alkmaar Fonkelstad. 
Wij, Afra, Lucie, Rita en ik hebben er alles aan gedaan om de ongeveer 30 Freedom house bezoekers een leuke 

avond te laten hebben. 

En dat is volgens hen goed gelukt! Het was hartverwarmend, ze waren dankbaar voor de gratis warme koffie/ cho-

comelk. 

Het Waagplein was mooi verlicht en het was een zachte avond. We hebben met zijn allen om een grote vuur korf 

gezeten en een paar leuke scouting meiden gaven ons stokken om marshmallows te roosteren. Af en toe klonk tus-

sen de gitaar muziek door een mooi Koerdisch lied van ,,onze,, mannen en klapten we allemaal mee. Op de banken 

rondom ons, kinderen, jonge meiden, echtparen....in de gracht prachtige waterlelies met vuur. Rita was al wat eer-

der weg en voor ons drietjes heb ik toen een bekertje wijn gekocht in een kroegje. Wel tot 23.00 uur hebben we 

buiten  gezeten, rond het vuur. De jongemannen konden nog niet veel Nederlands maar dat was geen belemmering. 

Op het eind zeiden ze op ons drieën wijzend, “Mother,mother and mother”. Dat beschouwden we als groot compli-

ment. Achmad mijmerde met een arm om de schouders van een vriend dat de vuurkorf hem herinnerde aan een 

groot Koerdisch feest. 

Kortom een mooie vriendschappelijke avond! 

Jolan Schalekamp 



 
 

 

 

 

 

Creatief! 
Jolan gaf haar les een keer een andere vorm: collages maken rond een bepaald thema en de woorden bij de plaatjes 

zetten. 

Er werd enthousiast aan gewerkt! 

                            



                

 

 

 

Verslagje bezoek binnenstad Alkmaar met vluchtelingen. 
Op woensdag 13 maart zijn we met “aanvoerder” Jolan, Trudy en Annet met een groep van ca 30 mannen en een 

enkele vrouw naar de binnenstad van Alkmaar gewandeld. Jolan die bijna elke middag in de Vrijheidskerk aan een 

grote groep(haar klas) taalles geeft, maar zeker ook niet vergeet omgangsvormen en waarden en normen die hier 

gelden over te brengen. Ze doet dat met veel humor en passie.  

Het was dan ook haar idee om met deze groep naar het centrum van Alkmaar te gaan om de vluchtelingen te laten 

zien in wat voor mooie stad ze eigenlijk verblijven. Trudy en ik mochten mee. In het centrum aangekomen zijn we 

eerst een rondje om de grote kerk gelopen om dit prachtige gebouw alleen van de buitenkant helaas, te laten zien. 

Naast de hoofdingang is de eerste foto gemaakt. 

Vervolgens zijn we naar het gemeentehuis gelopen en vertelde Jolan, dat als ze ooit nog es zouden trouwen in Alk-

maar, dit toch een prachtig gebouw is met die mooie trappen. Daarna zijn we even teruggelopen naar de Bieb. Bin-

nen hebben ze wat voorlichting gekregen wat er wel en niet kan in de bieb. De meesten waren wel belangstellen en 

steeds stond er een soort natuurlijke leider op die wel even zou vertalen naar het Arabisch. 

We zijn door de Langestraat over de vismarkt( waar was dan de vis?) door de Hekelstraat naar het bruggetje gelopen 

met het huis met de kogel, maar de ogen werden meer getrokken richting de Achterdam. Deze lag echter niet op de 

route, wel hebben we bij dat bruggetje nog een foto gemaakt 

(het was iets lastiger om ze te motiveren even voor de foto klaar te gaan staan). 

Tot slot zijn we door het Fnidsen en over het Waagplein, waar natuurlijk het waaggebouw de aandacht trok( ook al 

vanaf het bruggetje). Om uit de leggen wat daar gebeurde was toch nog een lastig verhaal, vooral omdat we geen 

plaatjes hadden. Onze rondtour eindigde bij de Vlaminck voor een lekkere zak patat met mayonaise (beschikbaar 

gesteld door het AFH). Ze hebben gesmuld. 

Ik zou met een stuk of 10 mensen terug naar de kerk, maar toen ik op de Kanaalkade de hoek om was en achterom 

keek, was iedereen weg. Volgens mijn 2 metgezellen zijn ze naar de Sultan’s markt gegaan. Op mijn vraag of ze de 

weg terug wel zouden vinden, antwoordden ze bevestigend, dus wij zijn langs het kanaal en over het Bolwerk terug 

naar de kerk gelopen. 

 

Het was een leuke, leerzame middag.  

Namens Jolan en Trudy, Annet 

 



 

 

 

Schema van de coördinatoren:  
Maandag:      Ron Biesot en Rolf Jacobi 
Dinsdag: Guus Keilman en Mei Lodder 
Woensdag: Ron Biesot 
Donderdag: 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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