16 september 2017

Nieuwsbrief

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden!
De zomervakantie zit er weer op. Na de laatste nieuwsbrief van juli is het nodige
in gang gezet vanwege onze verkregen subsidie. Wim Harsveld is als
evenementen coördinator druk in de weer met nieuwe flyers waarop de
evenementen worden aangekondigd. De eerste wandeling leverde 1 deelnemer
vanuit onze doelgroep op. Er is een sollicitatietraining gepland, verkeerslessen zijn in voorbereiding en een feest met
en voor bezoekers en vrijwilligers is in de maak. Houdt u voor het feest met en voor vrijwilligers en bezoekers 21
oktober namiddag/vooravond alvast vrij in uw agenda.
Guus gaat weer samen met Ismaïl de dinsdaggroep aansturen.
Er zijn middagen waar het wat krap is met vrijwilligers, maar nu de vakanties een beetje achter de rug zijn, hebben
we er alle vertrouwen in dat alle vrijwilligers ook weer staan te popelen om aanwezig te zijn. Probeert u vooral om er
op tijd te zijn. Onze bezoekers komen nu al steevast voor 14.00 uur en als u er allemaal bent om 13.30 uur dan geeft
dat de tijd om dingen door te nemen en van elkaar te horen hoe dingen lopen.
Dank voor alles wat u hierin betekent, het is van grote waarde.

Wim van Houten
Erik ontving na een oproep op
diverse websites een prachtige gitaar
vanuit Gouda die inmiddels door één
van zijn leerlingen uit het AZC wordt
gebruikt. Ook is via via een goede
gitaar aangekocht voor 25 euro.

Een nieuwe ‘WELCOME” flyer zonder ‘AZC Picassolaan’ en met bushalte is in de
maak.
Foto rechts: 2500 Event flyers: Welke activiteit komt hier op te staan??
Meedenken wordt gewaardeerd!!

Foto: Wim Harsveld druk in de weer met overleg over events.
Boek: ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’, Rodaan Al Galidi
Er zijn van die boeken die nog lang nagalmen als je ze uit hebt.
Alsof je niet meer hetzelfde bent als toen je erin begon. Dit is zo’n
boek. Ik werk nu meer dan een jaar mee als taal- en pastoraal
vrijwilliger in het Freedomhouse en heb veel verschillende
gevluchte mensen uit de hele wereld tegenover en naast me aan
tafel gehad. Natuurlijk nam ik ook deel aan de rondleidingen in
beide AZC’s van Alkmaar maar wat zegt dat? Over het leven daar?
Die vrolijke gordijntjes? De tralies boven de trappen, voor de
veiligheid (voor wie?) De stapelbedden? De jonge mannen die
buiten met elkaar staan te praten? Het speelgoed in een zaaltje,
dat op kinderen ligt te wachten? Hoe ik me dan ook probeer in te
leven, het gaat langs me heen…
Tot ik in het Freedomhouse de persoonlijke verhalen hoor van de
mensen die er wonen. Hoe zij er leven, wat zij meemaken, hoe ze
zich daarbij voelen.
Een van de
vrijwilligers had op een dag dit boek bij zich. Het ging van hand
tot hand en ik mocht het ook lezen.
Als één ding me duidelijk is geworden door dit boek, is het wel
dat ik weinig of niets weet over hoe het is om in Nederland een
vluchteling te zijn. Dat mensen wel snel met hun mening klaar
staan maar geen flauw idee hebben van wat zich werkelijk
daarbinnen afspeelt.
Nadat ik met mijn echtgenoot een paar jaar geleden bevriend was geraakt met een Iraanse man, gedroeg hij zich zo
grillig en onvoorspelbaar, dat ik het contact uit zelfbehoud heb verbroken. Achteraf bleek dat hij een drankprobleem
had, alleen al omdat hij dat voortdurend (ongevraagd) aan het ontkennen was. Na het lezen van dit boek ben ik
meer van deze man gaan begrijpen. Hoe het ‘inpakken’ van Nederlanders voor sommigen een tweede natuur kan
worden, om, nadat die Hollanders je zat zijn, weer de volgende voor je te winnen, totdat die het ook helemaal met je
gehad heeft.
Ik heb ooit tegen onze kinderen gezegd dat een goed leven af kan hangen van de plek waar je geboren bent. Of het
er veilig en welvarend is of niet. Of je de juiste mensen tegenkomt, met een beetje geluk. Dat is misschien wel het
enige waarachtige wat we gevluchte mensen kunnen bieden: eerlijk en betrouwbaar zijn, ook naar onszelf.
Marieke van den Houten

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.

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
Bijeenkomst Taalaanbieders
Op 13 juli vond een bijeenkomst van diverse taalaanbieders plaats. Wim van Houten vertegenwoordigde het AFH
daar. Het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd.
Samen Nederlands Zingen
Op elke laatste zondag van de maand wordt er van 15.00 tot 17.00 uur in Grandcafe Koekenbier gezongen.
Nederlanders zingen dan samen met anderstaligen Nederlandse liedjes. Het is een leuke manier met de taal bezig te
zijn en om elkaar te ontmoeten.

DATA IN 2017
24 september
29 oktober speciaal voor kinderen en volwassenen
26 november met verschillende instrumenten
17 december liedjes over vrede - muzikale begeleiding accordeonist Gert Ruijs
Adres: Kennemerstraatweg 16, Alkmaar.
Vanaf het station te bereiken met bus 167 (richting Castricum) en de bussen 2 en 4 (richting Overdie). Uitstappen bij
bushalte Metiusgraccht en dan nog een minuut lopen.
Vanaf het AZC Robonsbosweg: bus 5 (richting de Hoef) op de Nicolaas Beetskade. Uitstappen bij de bushalte van het
ziekenhuis en dan nog twee minuten lopen.

Zaterdag 23 september: Open dag COA
Op zaterdag 23 september a.s. van 12.00 – 16.00 uur organiseren het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en
Vluchtelingenwerk Nederland opnieuw een landelijke Open dag. Op verzoek van het COA maakt het AFH weer deel
uit van de Open Dag aan de Robonsbosweg.
Zin om enkele uren of uurtjes mee te helpen de stand te bemensen? Van harte uitgenodigd! Er zijn hele lekkere
hapjes en veel mooie contacten. Aanmelden graag via mail.

Foto: open dag COA 24 september 2016
Voor alle activiteiten met als doel een betere integratie van vluchtelingen is het mogelijk een poster op onze
‘muur’(display) te hangen.
U kunt deze aanleveren voor 20 september via mwvhouten@gmail.com zodat ze alle op het zelfde format geprint
kunnen worden.
Oproep
Jolan Schalekamp, vrijwilliger op de woensdag en de vrijdag, wil met twee Syrische meisjes naar Artis.
Wie heeft een volle Deka-Artis kaart die zijn kunnen gebruiken?
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.

Gezocht:
Technische vrijwilliger die verstand heeft van kopieerapparaten voor onderhoud kopieerapparaat Alkmaar
Freedom House.
Vrijwilliger om pianolessen te geven aan asielzoekers.

Schema van de coördinatoren:
Maandag:
Ron Biesot en Rolf Jacobi
Dinsdag:
Ismaïl Ali en Guus Keilman
Woensdag: Ron Biesot
Donderdag: Noortje Jansen/Ria Stiefelhagen
Vrijdag:
Wim van Houten en Ismaïl Ali
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.

