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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) 

Het loopt even wat anders...
Toen we begin dit jaar plannen maakten, 
konden we niet vermoeden dat een tot dan 
toe onbekend virus ons leven totaal zou ver-
anderen. Om de verspreiding van het co-
ronavirus te voorkomen was het nodig zo-
veel mogelijk binnen te blijven en contacten 
met anderen te vermijden. We gingen thuis 
werken en scholen sloten hun deuren. 

Het coronavirus had ook gevolgen voor de contacten 
tussen statushouders en taalmaatjes. Elkaar persoon-
lijk ontmoeten was lange tijd niet mogelijk. Sinds 1 
juni kan het weer, al is dat op gepaste afstand. Som-
mige taalmaatjes zijn weer bij hun statushouders 
langs geweest. Anderen willen liever nog even wach-
ten omdat, zeker wanneer er meerdere kinderen zijn, 
het houden van 1,5 meter afstand heel lastig is.  

Ontmoetingsavond   
Als bestuur en coördinatoren hebben we ons bera-
den op de activiteiten die we jaarlijks organiseren 
voor statushouders en taalmaatjes. De voor 14 
mei geplande ontmoetingsavond hebben we nood-
gedwongen moeten afblazen. Intussen hebben we 
een nieuwe datum gekozen: donderdag 19 novem-
ber. Die avond zal in het teken staan van bijpraten 
en het uitwisselen van ervaringen. Of het allemaal 
kan doorgaan, is natuurlijk afhankelijk van de (co-
rona)situatie dit 
najaar.    
 
Picknick 
Helaas hebben 
we de jaar-
lijkse picknick 
in juli moeten 
schrappen. 
Juist de pick-

nick is een evenement waarbij de persoonlijk 
ontmoeting centraal staat. Elkaar spreken en 
samen de maaltijd gebruiken is - denken wij - 
bijna onmogelijk wanneer je 1,5 meter afstand 
moet houden. We hopen dit evenement volgend 
jaar wel te kunnen organiseren.   
 
Wandelgroepen  
Ook waren er vergevorderde 
plannen voor wandelgroepen. Een 
aantal vrijwilligsters en onze coör-
dinator Henny van Houten wilden 
regelmatig gaan wandelen met 
vrouwelijke statushouders. Onder-
weg - zo was het idee - zou er met 
elkaar koffie gedronken worden en 
gesprekken worden gevoerd in het 
Nederlands. Er was veel belangstelling voor deze 
‘wandelende gespreksgroepen’. Door de coronacri-
sis zijn de plannen even in de ijskast gezet. Na de 
zomer gaan we opnieuw bekijken of we deze activi-
teit kunnen oppakken.   
 
VCA-lessen  
Een andere activiteit die stil is komen te liggen, zijn 
de voorbereidende VCA-lessen, waartoe coördina-
tor Johan Voerman het initiatief heeft genomen. 
De lessen waren tot nu toe heel succesvol maar de 
locatie waar ze plaatsvonden - het Werkcafé Pa-
pendrecht - is tijdelijk gesloten.  
Zodra het kan, pakken we de draad weer op. 
Veel activiteiten mogen dan stilliggen op dit 
moment, de SIHVPa zit zeker niet stil. Vol ver-
wachting bereiden we ons voor op de tijd dat 
het coronavirus is uitgewoed en het ‘norma-
le’ leven weer op gang komt. Tot die tijd wen-
sen we iedereen veel kracht en sterkte om deze 
bijzondere periode goed door te komen. 
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In 2020 zijn er door Vluchtelingenwerk 7 sta-
tushouders aangemeld met het verzoek tot het 
plaatsen van een taalmaatje. We hadden geen 
maatjes om te koppelen.

Na het plaatsen van een interview afgenomen door 
onze secretaris bij een gezin en de plaatsing van 
artikelen in verschillende kerkbladen, kwamen er 
geïnteresseerde mannen en vrouwen, die informatie 
vroegen. Zelfs zijn er nog maatjes bij gekomen, die 
al meedraaiden bij onze stichting. Zij wilden wel een 
nieuw adres erbij.

Koppeling
Door de coronacrisis konden we niet alle koppelin-
gen door laten gaan. Wel hadden we voor die tijd de 
kennismakingsbezoeken bij de statushouders afge-
rond. Het is erg leuk werk om kennis te maken. On-
dertussen hebben alle koppelingen plaats gevonden.
Tijdens de coronatijd zaten onze maatjes niet stil. Er 
was Whatts app contact en telefonisch contact We 
stuurden apps met schema’s met eenvoudige pic-
togrammen, over van wat wel en niet mocht wat 
betreft de coronamaatregelen.
Tot onze spijt is de ontmoetingsavond voor maatjes 
van 14 mei uitgesteld naar 19 november. De pick-
nick schuiven we door naar volgend jaar.

Basistraining
De Basistraining voor startende maatjes wordt ho-

pelijk in het najaar weer georganiseerd. In maart 
dachten 13 maatjes al mee te doen met de cursus 
gegeven door de Stichting taal voor het leven in de 
bibliotheek gedurende 4 avonden. Wie niet gebeld 
is en toch belangstelling heeft mag zich opgeven bij 
Henny van Houten.

Vanuit de SIHVPa is Johan in het najaar begon-
nen extra VCA-lessen te geven op woensdag-
avond, samen met Johan Erkelens. Tekle mocht 
zijn VCA-basis behalen. Dat is erg knap en vraagt 
veel doorzettingsvermogen. Gefeliciteerd Tekle! 

We hebben nu voldoende vrouwen als taalmaatje 
maar we zoeken nog mannen voor twee mannelijke 
statushouders van rond de 30 jaar. Welke man voelt 
ervoor taalmaatje te worden?

Hartelijke groet,  
Johan Voerman en Henny van Houten

Goed nieuws: nieuwe taalmaatjes erbij

De Morgenster was op 1 februari 2020 gastkerk van 
de jaarlijkse Meet & Eat. Er vonden ook nu weer fijne 
ontmoetingen plaats tussen statushouders, maatjes 
en bestuur. We werden hartelijk welkom geheten en 
voorzien van thee/koffie met cake. Wethouder Corine 
Verver kwam ook even langs om de sfeer te proeven. 
Het werd een muzikale middag. Er was een groep 
Syrische mannen en vrouwen die zongen en muziek 

maakten. Bijzonder was hun (Nederlandstalige) ver-
sie van ‘Laat me’ van Ramses Shaffy. Ook werden 
Nederlandse liedjes gezongen onder aanvoering van 
taalmaatje Elske Kaptein met begeleiding van de mu-
ziekgroep van Zing Nederlands Met Me. De kinderen 
deden naar hartenlust mee met de bewegingen. Na 
het eten van het door iedereen meegebrachte eten 
gingen we weer voldaan naar huis.

Meet & Eat met veel zang en muziek

Niet vergeten: 

19 november 

ontmoetingsavond
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In memoriam Gijs Vonk
Op 7 juni 2020 is op 83-jarige leeftijd overle-
den onze taalmaat Gijs Vonk. Wie kent hem niet. 

Trouw en liefdevol deed hij zijn werk, een inne-
mend mens. De genade die hij zelf ontvangen 
had in het geloof, gaf hem grote barmhartigheid 
naar anderen toe.

We kunnen het niet beter vertellen dan één van 
de Eritrese statushouders het onder woorden 
bracht: ‘Vader Gijs is niet alleen vader van zijn 
zonen en dochters. Hij is ook vader van ons, bij-
na alle Eritrese mensen in Papendrecht. Hij heeft 
hard gewerkt om ons goed te integreren met de 
maatschappij. Wij zijn trots op hem. Vader Gijs 
is aardig en lief. Hij houdt van echt liefde. Daar-
om heeft hij mensen geholpen.’
Wij denken aan zijn vrouw Gré, zijn kinderen en 
kleinkinderen en wensen hen veel sterkte in het 
verwerken van dit verlies.

Vijf baby’s geboren
Na de nieuwsbrief van oktober 2019 zijn in de sta-
tushoudersgezinnen vijf  baby’s geboren. Het zijn 
Aicel (12 oktober), Michael die hiernaast zo mooi 
op de foto staat (3 november), Cais (27 decem-
ber), Arya (21 februari)en Mordecai (19 april).
Onze coördinatoren Henny en Johan gaan - vaak 
samen met het taalmaatje - op kraambezoek en 
nemen dan namens de SIHVPa een klein cadeau-
tje mee. 
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Colofon
Website: www.sihvpa.nl
Facebook: www.facebook.com/sihvpa 

Bankrekeningnummer:
NL82 RBRB 0954 8406 58 
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SIHVPa is door de belastingdienst aange-
merkt als een Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI). Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

SIHVPa op Facebook
SIHVPa is ook op Facebook te volgen. Like onze pagina zodat we meer bekendheid 
krijgen: www.facebook.com/sihvpa
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