
12 oktober 2017                                     Nieuwsbrief Vrijwilligers 

 

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden! 
Een nieuwe header voor de nieuwsbrieven die nog meer aangeeft waar het in 
Alkmaar Freedom House over gaat. 
 
 
Belangrijkste evenement op korte termijn is het feest op 21 
oktober voor onze vrijwilligers en onze gasten. 
De ingrediënten zijn inmiddels bekend: 
Toneelstukje door vluchtelingen 
De gitaarleerlingen van Erik treden op en zingen een lied 
Er is een band  
Er is een dj 
Er zijn hapjes uit diverse landen. 
 
We versieren de zalen 5 en 6 en de hal rond de keuken. 
Heeft u zin en tijd om iets ‘Hollands’ klaar te maken, graag!!  
Er ligt een lijst bij de keuken in de Vrijheidskerk om aan te 
melden. Bonnen van ingrediënten kunt u inleveren bij Wim 
van Houten. 
 
De gemiddelde bezoekersaantallen lopen op.  Naast de 
bewoners van het AZC komen steeds meer op zichzelf 
wonende nieuwe Nederlanders die graag de taal oefenen. 
Uw inzet wordt zeer gewaardeerd. Ik merk zelf dat wanneer 
we vrijdagmiddag om 16.00 uur moeten afronden dat met 
enige schrik gepaard gaat: Is het nu al weer tijd?? Dat en de 
rode koontjes op de gezichten van u en de bezoekers geven 
aan dat er dan wederom hard gewerkt is. 
 
Ismaïl heeft ons het afgelopen jaar enorm geholpen door zijn 
kennis van de talen en dialecten uit Libanon en omgeving. 
Met ingang van week 40 heeft hij echter een fulltime baan als 
chauffeur bij WNK en kan hij ons niet meer helpen. 
 
Datzelfde geldt voor Aliz die op donderdag in de keuken hielp, ook vanaf het begin van Alkmaar Freedom House. 
Zij heeft nu twee banen en kan dus niet meer helpen.  Isa, ook vanaf het begin van het AFH vrijwilliger op donderdag, 
heeft afscheid genomen.  We zullen hen alle drie missen en bedanken hen voor hun inzet. 
Ook  de overige vrijwilligers die inmiddels andere keuzes hebben kunnen en moeten maken en niet meer 
beschikbaar zijn, bedanken we voor hun inzet in de afgelopen maanden.  
Wim van Houten  



 
Nieuwe flyer 
De nieuwe ‘WELCOME” flyer zonder ‘AZC Picassolaan’ en met bushalte is klaar met dank aan Erick Detremain 
(123design.nl) . 
 
Vrouwelijke vrijwilliger gevraagd voor het geven van fietslessen aan vrouwen 
Bij het AZC zoekt men een vrouwelijke vrijwilliger die fietsles wil geven aan vrouwen. 
Er zijn wel mannen die fietsles geven maar soms stuit dat voor vrouwen op problemen. 
Belangstelling? Dan kunt u zich aanmelden bij Edith van den Berg, edithvandenberg@coa.nl.  
 
 
 

Vrijwilligerswerk 
Vrijwilliger zijn........ 

is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend. 

       Is verbonden 
maar niet gebonden. 

              Is onbetaalbaar 
                        maar niet te koop. 

                              Is positief denken..... 
is positief doen..... 

               
         met als enige doel..... 

voor jezelf en de ander 
    een goed gevoel!!!! 

 
Kijk zelf maar wat je er mee doet of kunt! 

Groetjes Bep Baels 
 

Artis 
Zaterdag 30 oktober was het zover. Ik nam de twee Syrische meisjes Shahed en Manar (beiden 10 jaar) mee naar 
Artis. Nee, ze hadden niet veel geslapen. Het was zo spannend met de trein en de tram naar Artis in Amsterdam! Ik 
had ze verteld dat ze van thuis wel eten mee moesten nemen want we konden niet op de dure terrasjes zitten. 
Shahed had een rolkoffertje (!) mee. Zou daar een grote hoeveelheid brood in zitten? Welnee...twee zakken chips, 
een zak borrelnoten en een grote fles cola, ze had de koffer zelf ingepakt! De meisjes keken hun ogen uit en ze 
leerden een boel namen: Olifant, Aap, Neushoorn...maar het woord Giraf was te moeilijk om te onthouden.  
Daar heb ik het volgende op gevonden. Als alle vrijwilligers van het Freedom House even in de stoffige lades willen 
kijken, want daar ligt vast nog een vergeten bioscoopbon. Met een paar bonnen wil ik met weer wat kinderen naar 
de film Dikkertje Dap, wedden dat het woord Giraf dan wel blijft hangen? 
 
Het dagje Artis werd mede mogelijk gemaakt door Het Freedom House! 
Jolan Schalekamp 
 
 
Sollicitatietraining. 
Samen met Wim Harsveld verzorgde ik drie lessen sollicitatietraining op de donderdagmiddag van 12.30 tot 13.30 
uur. Het was erg leuk om te doen omdat alle keren de deelnemers erg enthousiast waren. We lieten een rollenspel 
zien, behandelden in de tweede les de theorie en de derde les was geheel gevuld met het leren maken van een CV. 
Wellicht dat we over een tijdje, als er vraag naar is, deze lessenreeks nog eens herhalen. Er komen ook nog een paar 
lessen over onderwerpen als “Man/Vrouw in Nederland” en “Nederlandse Opvoeding”. De lessen zullen we 
aankondigen via het bekende activiteiten foldertje. 
Jolan Schalekamp 
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Schrikkeljaar, hoe zit het ook alweer? (schrikkel = verspringen ,,,,’,,,,’,,,,’) 
Terwijl ik met een jonge vrouw opgaven uit haar lesboek aan het bespreken was, kwam de 
vraag langs: wat is de kortste maand? Omdat ik mij daar nooit mee bezig hou, was ik het even 
kwijt. Misschien ben ik niet de enige en nee, mei is het niet! Ik dacht: dat zoeken we op. Ik 
deel het graag met jullie. Het is februari met 28 dagen en om de vier jaar (schrikkeljaar) 29 
dagen. Willem Wever heeft me even bijgepraat: 
Eens in de vier jaar bestaat het jaar uit 366 dagen in plaats van 365. In dat jaar komt na 
28 februari namelijk niet 1 maart, maar 29 februari. Dat jaar noemen we ook wel een 
schrikkeljaar. Maar waarom hebben wij eigenlijk een schrikkeljaar? 
 
Seizoenen 
Er is één keer in de vier jaar een schrikkeljaar, omdat anders de seizoenen niet meer kloppen. 
De lente zou dan steeds vroeger beginnen. Maar hoe komt het dan dat de lente zonder 
schrikkeljaar naar voren zou schuiven? 
 
Gregoriaanse kalender 
Wij leven volgens de Gregoriaanse kalender. Deze kalender is eigenlijk een bijgestelde versie 
van de door Julius Caesar ingevoerde Juliaanse kalender die gebaseerd is op de stand van de 
zon en de maan. Om te begrijpen waarom de lente zonder schrikkeljaar naar voren schuift 
moeten we een ingewikkeld rekensommetje maken: 
Het 'Gregoriaanse jaar' duurt 365,2425 dagen. Dat is 26 seconden langer dan de kalender zou 
zijn als je alleen naar de stand van de zon en de maan kijkt (hoe dat precies zit, kun je hier 
lezen). In 3333 jaar tijd zou dat in totaal 86.400 seconden teveel zijn en dat is precies één dag. 
Daarom is het schrikkeljaar ingevoerd. Elk jaartal dat deelbaar is door 4, duidt een 
schrikkeljaar van 366 dagen aan. Toch klopt dit sommetje ook niet helemaal. Per 400 jaar 
zouden er drie dagen teveel zijn. Hier hebben ze ook iets slims op bedacht. Alleen de 
eeuwjaren die je kunt delen door 400 (zoals het jaar 2000) zijn schrikkeljaren en de 
andere eeuwjaren niet. 
Mensen die op 29 februari zijn geboren vieren hun verjaardag wel ieder jaar, maar dan 
meestal op 1 maart. 
Leuk weetje: In Amerika is er een speciale club waarvan je alleen lid kunt worden als je op 29 
februari jarig bent: de Honor Society of Leap Year Day Babies (Eregenootschap van 
Schrikkeldag Baby’s). 
Bron: Willem Wever KRO-NCRV https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/deaarde/ 
waarom-er-steeds-eens-de-4-jaar-een-schrikkeljaar 
 
Marieke van den Houten 

 

 

Pianolessen aangeboden 
Ontmoeten jullie vluchtelingen die in hun land piano speelden en dit graag in Nederland willen voortzetten, dan is 
Andre Daemen, bevoegd pianoleraar in Alkmaar, bereid hen les te geven, tegen een heel klein gedeelte van het 
officiële lesbedrag.  Zijn ervaring is dat het betalen van een klein bedrag beter werkt dan volledig gratis, dat 
vrijblijvender is.  Hij heeft onder zijn vele leerlingen nu één Syrische statushouder, en zowel leraar als leerling 
beleven veel plezier hieraan.  
Zie zijn site www.pianolessenalkmaar.nl/nl/andre-daemen.  
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Zaterdag 23 september: Open dag COA 
Op zaterdag 23 september a.s. van 12.00 – 16.00 uur organiseerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
en Vluchtelingenwerk Nederland opnieuw een landelijke Open dag. Op verzoek van het COA maakte het AFH weer 
deel uit van de Open Dag aan de Robonsbosweg. 

                 

            
Foto’s: open dag COA 24 september 2017 

Oproepen 
Jolan Schalekamp, vrijwilliger op de woensdag en de vrijdag, heeft het plan opgevat met enkele kinderen uit het AZC 
naar de film Dikkertje Dap te gaan. Heeft u nog bioscoopbonnen liggen dan maakt zij er graag gebruik van. 
 
 Lia Ridderikhoff heeft een goed bezochte handwerkgroep in het AZC. Zij vraagt om materialen en lappen stof. Ook 
naaimachines zijn welkom. 
 
Erik Determann (info@123design.biz )heeft op vrijdagmiddag enthousiaste gitaarleerlingen. De afgelopen periode 
heeft hij verschillende gitaren gekregen die hij aan zijn leerlingen mee kon geven. Dat leverde heel blije en soms 
emotionele reacties op. 
Weet u nog ergens ongebruikte gitaren die in goede staat verkeren, dan kan Erik daar meer mensen blij mee maken. 
 
 Lezenswaardig 
 Kerk in actie brengt maandelijks een vlugschrift uit dat wordt samengesteld uit tal van berichten die daar 
binnenkomen. Zo worden er  o.a. diverse berichten over uit de Nieuwsbrief van het LOS, Informatie van 
VluchtelingenWerk Nederland e.a. opgenomen. 
Vindt u dit interessant? Dan kunt u een mail sturen aan j.jungheim@kerkinactie. 
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Vluchtelingen in getallen 
VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie ‘Vluchtelingen in getallen’ uit. De publicatie geeft een 
uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare bronnen over vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland, Europa en wereldwijd. Zo is informatie van de IND, het COA, het CBS, Eurostat en UNHCR in één 
document terug te vinden. 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf  
 
Theatertip:  
Nieuwe Familie is een voorstelling van Sanne Vogel. 
Zij is een Nederlandse toneel-, film- en televisieactrice, schrijfster en theaterregisseur. 
Plaats: Taqatheater de Vest 
Datum: 10 november 2017 
Tijd: 20.30 uur 
Kosten: € 28,50 

Sanne, Muayad en Amir over een vriendschap die niet had bestaan zonder oorlog.  
Soms zijn er producties die gewoon gemaakt moeten worden, ‘Nieuwe Familie’ is er zo een. Anderhalf jaar geleden 
ontmoette Sanne Vogel Muayad en iets later Amir. Beiden waren op de vlucht voor de oorlog in Syrië. Omdat ze 
maandenlang in een tentenkamp moesten wachten, logeerden ze soms weken bij Sanne. 
 
In de voorstelling kijken ze terug op die tijd. Hoe het voor Muayad en Amir was om plotseling in een nieuw land te 
zijn. En hoe het voor Sanne voelde om twee Syrische jongens als logees op een luchtbed in haar woonkamer te 
hebben. Het was een periode waarin ze ontzettend veel leerden; over elkaars cultuur, gewoontes en over eten. Ze 
hadden flinke discussies en zongen liedjes, in het Nederlands of in het Arabisch. Ze werden goede vrienden en 
uiteindelijk zelfs familie. 
 
Inmiddels hebben beide jongens vluchtelingenstatus en een huis. In ‘Nieuwe Familie’ vertellen ze hun 
indrukwekkende verhaal, over verschillen en overeenkomsten, vreugde en geluk, het kiezen van familie en het 
missen van iedereen die je kwijtraakt. En er gaat gekookt worden. 
 
  
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: Wim Harsveld,  
te bereiken via 072-8442828 / 0653429619 

  
 
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. 
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