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“Ik heb honger geleden en gij hebt Mij 
te eten gegeven . Ik heb dorst geleden 
en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik 
ben een vreemdeling geweest en gij 
hebt Mij gehuisvest…” 
(Matt.25:35 NBG) 

Zing Nederlands Met Me op 8 september
In Paradiso Amsterdam wordt al een tijdje met 
veel succes het evenement ‘Zing Nederlands Met 
Me’ gehouden. Nederlanders en vluchtelingen 
zingen samen Nederlandstalige liederen. Naar 
dit Amsterdamse voorbeeld vinden nu overal in 
ons land van deze sing-ins plaats. Als het aan de 
SIHVPa ligt, krijgt ook Papendrecht er een. 

Voor de organisatie hebben we een financiële bijdra-
ge gekregen van de A.A. de Haanstichting.  Door sa-
men liedjes te zingen kunnen de statushouders op een 
speelse manier onze taal oefenen en meteen nader 
kennismaken met de Nederlandse cultuur. Samen zin-
gen leidt ook tot verbroedering. We willen dan ook 
proberen zo’n evenement van de grond te krijgen in 
Papendrecht.   
We hebben inmiddels een datum gekozen: zaterdag 
8 september van 14.30 tot 16.00 uur met aan-
sluitend gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We 

willen de sing-in open-
stellen voor alle Pa-
pendrechters. Om die 
reden hebben we een 
niet-kerkelijke locatie 
gekozen: theater De 
Willem.  Het program-
ma zal bestaan uit vijf 
tot zes Nederlandsta-
lige liederen (van André Hazes tot Nick & Simon en 
van Herman van Veen tot Vader Abraham) die we met 
elkaar instuderen. Er zijn al enkele muzikanten bereid 
gevonden de zang muzikaal te ondersteunen. We wil-
len de drempel om mee te doen aan de sing-in zo laag 
mogelijk houden. Om die reden willen we geen toe-
gangsprijs heffen.  
Heb je ideeën voor de sing-in en/of wil je helpen bij de 
organisatie? Hulp is van harte welkom. Meld je aan via 
info@sihvpa.nl  

Peter Schillemans is het nieuwe gezicht in het 
bestuur van onze stichting. Hij is tweede voor-
zitter. 

Verder bestaat het bestuur uit 
voorzitter Jan Slingerland, pen-
ningmeester Sebastiaan van Ber-
chum en secretaris Rita Heiden. 
Gea de Kwant en Gretha Andeweg 
zijn actief als coördinatoren.  
Peter stelt zich graag even voor: 
“Sinds een paar maanden mag ik 
deel uit maken van het bestuur 
van SIHVPa. In die korte tijd heb ik al ontdekt dat het 
een club is met veel dynamiek. Zelf ben ik één van 

de 50 taalmaatjes en nu mag ik meehelpen de lijnen 
uit te zetten. Ik ben vader van 4 getrouwde dochters 
en opa van 13 kleinkinderen. Sinds 2011 ben ik ge-
pensioneerd en heb ik tijd om mij maatschappelijk 
in te zetten. Vluchtelingenhulp is intensief en mooi 
werk. Geweldig dat er in de verschillende kerken zo 
veel mensen aangesproken worden om zich op deze 
wijze voor hun naaste in te zetten. Een roep vanuit 
het evangelie van Jezus Christus. Samen mogen we 
er zijn voor mensen die ver van hun geboortegrond 
zich een plaats proberen te verwerven in een andere 
cultuur met een andere taal. Wat is het rustgevend 
voor hen om te weten dat er mensen zijn bij wie 
ze steun, hulp en leiding kunnen vinden. Jullie allen 
Gods zegen toegewenst bij dit werk.”

Een nieuw gezicht in het bestuur
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Zo’n dertig maatjes en andere belangstellen-
den bezochten op 18 april onze ontmoetings-
avond in een zaal van de Elimkerk. Er waren 
twee gastsprekers: Herman Nieuwstraten van 
De Werkbank Drechtsteden en sociaal raads-
vrouw Grian de Haan.   

Herman Nieuwstraten vertelde over het werkcafé 
dat elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
aan de Kattenstaart 2 in Papendrecht wordt gehou-
den. Daar zijn vrijwilligers die mensen helpen met 
solliciteren en zoeken naar werk. Ze geven bijvoor-
beeld mensen tips bij het schrijven van een CV. De 
Werkbank beschikt over een groot netwerk en kan 
zo maatwerk leveren bij het zoeken naar een baan. 
“Zie ons als een soort kruiwagen. We bieden geen 
banen aan, maar kunnen wel toeleiden naar werk”, 
aldus Herman Nieuwstraten. Is je statushouder op 
zoek naar werk, stap dan eens (samen met hem of 
haar) binnen bij het Werkcafé!   

Sterk Papendrecht  
Sociaal raadsvrouw Grian de Haan vormt samen met 
een team vrijwilligers de organisatie Sterk Papend-
recht. Alle inwoners van de gemeente kunnen bij haar 
aankloppen voor een breed scala aan hulpvragen. 

Een greep: hulp bij be-
lastingen, schulden en 
verblijfsdocumenten, 
consumentenzaken en 
vragen op het gebied 
van wonen, werk en 
inkomen.  Elke don-
derdagmiddag houdt 
de sociaal raadsvrouw 
in samenwerking met 

VluchtelingenWerk een inloopspreekuur voor status-
houders. Dit is vooral bedoeld voor statushouders 
die al langere tijd in Papendrecht zijn en geen bege-
leiding meer krijgen van VluchtelingenWerk. 

Heeft je statushouders formulieren om in te vullen of 
andere vragen? Verwijs hem of haar dan door naar 
Sterk Papendrecht. De sociaal raadsvrouw kun je te-
lefonisch bereiken via (078) 6445200.   

Enquête
Tijdens de ontmoetingsavond werden ook de resul-
taten bekend gemaakt van de enquête die we onder 
de taalmaatjes hebben gehouden. Van dertig ma-
tjes die de vragenlijst invulden, gaf ruim 53% aan 
dat het werk hem/haar veel voldoening geeft. Een 
aantal maatjes heeft behoefte aan wat (meer) on-
dersteuning, terwijl sommige anderen antwoorden 
dat het vrijwilligerswerk meer tijd in beslag nam dan 
gehoopt. Bijna 57% besteedt 1 tot 2 uur per week 
aan de begeleiding van zijn/haar statushouder, bij 
ruim een kwart is dat 2 tot 4 uur per week. 
De hulp die de maatjes geven beperkt zich niet tot 
het leren lezen en schrijven van de Nederlandse 
taal. Als andere activiteiten werden onder meer ge-
noemd: invullen van papieren, helpen bij werk zoe-
ken, wegwijs maken in Papendrecht, luisterend oor 
zijn en aanwezig zijn bij bezoeken aan scholen en 
dokters.  

Terugblik op de ontmoetingsavond

de uitkering, trainingen e.d. 
In de vrijwilligersvacaturebank is een grote diver-
siteit aan vacatures te vinden. De vacatures kan je 
bekijken op www.vrijwilligersvacaturespapendrecht.
nl. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken 
met een van de coördinatoren van Vrijwilligerspunt 
om samen met de statushouder de mogelijkheden 
en wensen in kaart te brengen. 
Aandachtspunt bij vrijwilligerswerk is dat het altijd 
gemeld dient te worden bij de Sociale Dienst, dit in 
verband met beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.  

Bezoekadres: Veerweg 127. Je kunt het Vrijwilli-
gerspunt telefonisch bereiken via (078)6154741. 

Het Vrijwilligerspunt is een onderdeel van 
Sterk Papendrecht. Het helpt inwoners die op 
zoek zijn naar vrijwilligerswerk en biedt ook 
ondersteuning aan organisaties die werken 
met, of op zoek zijn naar vrijwilligers. 

Bij het Vrijwilligers-
punt kan je ook 
terecht voor infor-
matie over verzeke-
ringen, onkosten-
vergoedingen, re-
gels met betrekking 
tot het behoud van 

Op zoek naar vrijwilligerswerk voor je statushouder? 
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Privacy- verklaring
Zoals bekend is op 25 mei 2018 de nieuwe privacy-
wet van kracht geworden, officieel Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming geheten. Ook onze 
stichting heeft een privacyverklaring opgesteld. Je 
vindt hem op onze website onder het hoofdstuk 
‘Doelstelling en beleid’. 

Maatjesproject
Op dit moment zijn er namens de SIHVPa ruim 
50 taalmaatjes(koppels) gekoppeld aan een sta-
tushouder(gezin). In ons eerste jaar 2016/2017 
hebben we de meeste taalmaatjes gekoppeld. Het 
afgelopen jaar zijn er minder vluchtelingen naar 

BESTUUR
Jan Slingerland, voorzitter
Peter Schillemans, tweede voorzitter
Rita Heiden, secretaris 
Sebastiaan van Berchum, penningmeester

COÖRDINATOREN
Gretha Andeweg - Deelen
Gea de Kwant – van der Vlist

Colofon

CONTACT
info@sihvpa.nl

Website: www.sihvpa.nl
Facebook: www.facebook.com/sihvpa
Bankrekeningnummer:NL82RBRB0954840658 
KvK nummer: 65164210
SIHVPa is door de belastingdienst aangemerkt als een Al-
gemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dus 
fiscaal aftrekbaar.

SIHVPa op Facebook
SIHVPa is ook op Facebook te volgen. 
Like onze pagina en volg ons, zodat we 
meer bekendheid krijgen: 

www.facebook.com/sihvpa

 
Even voorstellen: Hannie en IJsbrand van der Veer  
‘Al meer dan twee jaar zijn we taalmaatjes voor 
Emad en Marwa. Zij komen uit Damascus in Syrië. Het 
leek ons leuk om samen een gezin te ondersteunen. 
Emad en Marwa hebben drie kinderen, de jongste van 
1 jaar oud is hier geboren. Ze hebben nooit spijt ge-
had dat ze asiel hebben aangevraagd in ons land. Ze 
hebben het hier reuze naar hun zin. Marwa is nog 
bezig met haar inburgeringscursus, Emad heeft die 
al afgerond. Hij heeft in Rotterdam een supermarkt 
overgenomen. Geld om personeel aan te nemen is er 
niet, dus hij werkt heel veel. We ondersteunen het 
gezin, delen lief en leed, eten met elkaar. Afgelopen 
Kerst aten ze bij ons en we komen ook op verjaarda-
gen. Veel contacten met Nederlanders hebben ze niet, daarom is het zo fijn dat we onze vriendschap 
kunnen aanbieden. We zijn veel meer dan alleen taalmaatjes, we zijn peetoma en -opa. We bemoeien 
ons niet met financiën, eten of geloofsbelevenis. We proberen er te zijn wanneer het nodig is. 
Taalmaatje zijn geeft veel voldoening, het verrijkt je leven.’

Nederland gekomen en waren er dus ook minder 
aanvragen voor taalmaatjes. Er bieden zich nog re-
gelmatig nieuwe taalmaatjes aan, waardoor we tel-
kens weer aan alle verzoeken kunnen voldoen. Hier 
zijn we zeer dankbaar voor! 


