
 

 

Voorwoord voorzitter 
Wat een tijd hebben we achter de rug. 
Iedereen kan wel iets vertellen over de 
Coronaperiode. De onderlinge contacten 
hebben we gemist. We weten het nog hoe 
de maatregelen steeds scherper werden. 
De ontmoetingsavond in het najaar 2020 
kon niet doorgaan en werd door-
geschoven naar een later tijdstip in 2021, 
maar ook toen ging het weer mis toen de 
maatregelen weer aangescherpt werden.  

Ook de Meet & Eat organisatie kon de 
ijskast in en het devies was: afwachten. 
De kerken waren ook gebonden aan 
strikte regels. Onze hoop werd toen 
gevestigd op de jaarlijkse Picknick. Deze 
houden we tegenwoordig in Speeltuin de 
Zonnebloem. We dachten dat het in de 
buitenlucht [gedeeltelijk] wel zou kunnen, 
maar in 2021 was het niet mogelijk. Dan 
maar weer doorschuiven naar 2022. 

Positieve geluiden waren er ook. De 
lessen (waar het allemaal om draait) 
konden gelukkig een hele lange tijd 
doorgaan. Toen de regels op het strengst 
waren, was dit ook niet meer mogelijk. 
Een aantal weken hebben we toen alles 

moeten stilleggen en dit was de 
moeilijkste periode voor jullie als maatje, 
maar nog meer voor de statushouders. 
Voor velen was het een opgelegd 
isolement.  

Gelukkig werden de maatregelen weer 
zodanig versoepeld dat we toch weer ons 
werk konden oppakken en dit was 
bemoedigend voor ons allen. De lessen op 
school zijn weer begonnen, de  
ondersteuningslessen worden weer volop 
gegeven en de persoonlijke contacten 
worden weer gewaardeerd. 

Met de omslag in 2022 zijn we weer 
begonnen met het organiseren van onze 
contact momenten. De Picknick van 2022 
kon doorgaan. Jullie lezen hier meer over 
in deze Nieuwsbrief. Voor november staat 
er een Ontmoetingsavond voor de 
taalmaatjes op het programma. Meer 
informatie hierover in deze nieuwsbrief. 

We hopen velen van jullie weer te 
ontmoeten en we hopen dat de Corona 
deze winter geen spelbreker zal zijn. 

Peter Schillemans, voorzitter 
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Nieuws vanuit het taalmaatjesproject 
Nadat de laatste nieuwsbrief is 
verschenen in juni 2020 hebben we bij 20 
statushouders een maatje kunnen 
plaatsen. Sommige maatjes waren toe 
aan een ander adres, ook waren er 
nieuwe maatjes. In de Participatiekrant 
stond een heel artikel over ons werk. Naar 
aanleiding van dit artikel kregen we ook 
belangstelling van mensen voor dit 
vrijwilligerswerk. 

Foto Richard  van Hoek

 

Om een idee te geven van een koppeling van een statushouder met een taalmaatje spraken 
we met het koppel Mousa Drouba en Klaas van Houten.

Statushouder Mousa Drouba 

Mousa is afkomstig uit Syrië. Hij kwam in 
2018 naar Nederland en kreeg in 
december 2019 een woning in 
Papendrecht. Moest hij lang wachten op 
een taalmaatje? Mousa: ‘Nee, al in 
februari 2020 werd Klaas mijn 
taalmaatje, net voor het begin van de 
coronacrisis’. Hij vindt het fijn om in 
Papendrecht te wonen: ‘Papendrecht is 
een mooi dorp, en ook een goed dorp met 
goede mensen!’ Het leren van de 
Nederlandse taal is wel een uitdaging, het 
is een moeilijke taal. Mousa: ‘Ik plakte 
briefjes met woorden op de gebruiks-
voorwerpen en briefjes boven mijn 
bureau. Klaas hielp mij met boek A1 en 
later A2. Ook hielp hij mij moeilijke 
brieven te vertalen. We praatten veel 
over Syrië en Nederland.’ Hij benadrukt 
dat het belangrijk is om, naast je 
taalmaatje, ook contact te hebben met 
andere mensen in Nederland. Die 
contacten vond hij via zijn stageadres van  

Vluchtelingenwerk, via school, collega’s 
en buren. Alle statushouders moeten een 
inburgeringscursus volgen. Mousa heeft 
in 2 jaar alle examens gehaald, behalve 
‘Spreken’, dat moet nog. Daarnaast heeft 
hij nog diverse andere cursussen en 
opleidingen met succes gevolgd: EHBO, 
VCA (Veiligheids Checklist Aannemers), 
heftruckchauffeur en Nederlands rijbe-
wijs. Mousa benadrukt dat het voor hem 
belangrijk was om zich steeds op één ding 
tegelijk te richten, hij deed dus alle 
cursussen nà elkaar. Of het moeilijk was 
om werk te vinden? Mousa heeft zelf 
actief gezocht: bij een uitzendbureau, via 
school en vrienden. En met succes! Hij 
werkt inmiddels 45 uur per week in 
ploegendienst bij een bedrijf in 
Hardinxveld. En hij is erg blij met de 
begeleiding die hij heeft gekregen van 
zijn taalmaatje Klaas: ‘Ik kan iedere 
statushouder een taalmaatje 
aanbevelen!’ 
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Taalmaatje Klaas van Houten 

Klaas kwam op een bijzondere manier in 
contact met onze stichting SIHVPa: ‘Mijn 
vrouw Henny werd coördinator bij SIHVPa 
en daardoor hoorde ik in huis veel over 
wat deze stichting doet. Door mijn 
vroegere werk in de verslavingszorg 
kwam ik in contact met gasten van 
verschillende culturen. Nu ik met 
pensioen ben heb ik tijd voor vrijwilligers-
werk.’ We vroegen hem hoe hij de eerste 
kennismaking met Mousa ervaarde. 
Klaas: ‘Ik vond het gesprek prettig gaan, 
al moesten we wel Google Translate 
gebruiken. Mousa gaf me het gevoel 
welkom te zijn. Het was daardoor een 
makkelijke beslissing taalmaatje te 
worden bij hem.’ 

Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n 
begeleiding van een statushouder? Klaas 
vertelt dat hij elke week anderhalf uur bij 
hem thuis kwam om hem te helpen met 
de stof van het boek A1 van de 
inburgeringscursus. Aan het begin was 
het zoeken naar woorden of vertalingen, 
zelfs praten met “handen en voeten”. De 
sfeer was altijd goed: ‘Syriërs zijn heel 
gastvrij’. 

Wij vragen hem of er naast de taalles nog 
andere activiteiten werden ondernomen. 
En dat was zeker het geval: ‘Mijn vrouw 
en ik werden uitgenodigd bij hem Syrisch 

te eten. Ook kwam hij bij ons Hollandse 
stamppot eten. Later bleek hij graag een 
moestuin te willen hebben. We hebben 
samen een moestuin genomen, waar we 
regelmatig in werkten.’ Hoe ging het met 
de vorderingen van de inburgering? Klaas 
bevestigt wat we al eerder van Mousa zelf 
hoorden: ‘hij studeerde hard en ging snel 
door naar boek A2 en KNM (Kennis van de 
Nederlandse Maatschappij). We gingen 
steeds meer gesprekjes voeren over 
Syrische en Nederlandse cultuur en 
gewoonten. En hij bouwde een netwerk 
op: hij ging stage lopen bij 
Vluchtelingenwerk om huisraad op te 
halen of op te slaan, of een huis voor een 
andere statushouder in te richten, daar 
kreeg hij contacten en ook op school. 
Nadat hij bijna alle examens had gehaald 
was hij actief in het informeren naar werk 
op school en via zijn contacten. Hij vond 
een volledige baan. Hij vroeg mij mee om 
te helpen bij het gesprek over de arbeids-
voorwaarden!’ 

Klaas en Mousa hebben nog steeds een 
vriendschappelijk contact en zien elkaar 
ongeveer 1 x per maand, omdat Mousa 
erg druk is met zijn nieuwe baan. 

De conclusie van Klaas: ‘ik beveel dit 
mooie vrijwilligerswerk van harte 
aan. Het maakt je leven rijker!’ 
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Picknick 2 juli

 

Na drie jaar konden we eindelijk de 
jaarlijkse picknick weer organiseren. De 
locatie was deze keer het prachtige 
terrein en bijbehorende accommodatie 
van speeltuinvereniging De Zonnebloem. 
De picknick is bedoeld om op een 
ontspannen manier elkaar te ontmoeten: 
alle statushouders en maatjes zijn 
uitgenodigd. En bij ontmoeting hoort 
uiteraard eten en drinken! Iedereen 
bracht wat mee en we konden genieten 
van elkaars kookkunsten! We troffen het 
met het weer en konden dus lekker buiten 
zitten. 

 

Ook voor de kinderen van de status-
houders was er genoeg te beleven in de 
speeltuin. 

Ondanks het feit dat de opkomst nog niet 
het niveau van voorgaande jaren bereikte 
(er was voor een deel van de status-
houders op dezelfde dag een bijeenkomst 
elders in het land) mogen we terugzien op 
een fijne bijeenkomst en op leuke 
ontmoetingen en goede gesprekken.  

 

 

 

 



 
 

5 

 

 

Vooruitblik: 

Ontmoetingsavond voor maatjes op 16 november 
Dit jaar willen we als bestuur jullie, 
maatjes, graag uitnodigen om op 
woensdag 16 november naar de Ark 
(Sionskerk) in de Rubensstraat te komen. 

Wij hopen maatjes te ontmoeten die door 
hun ervaringen behoefte hebben om 
gewoon met elkaar te praten over het 
werk met de statushouders. Hun 
inburgeringstraject gaat over bergen en 
dalen en dat betekent dat dit voor de 
maatjes ook vaak geldt.  

Maatje zijn kan ook eenzaam zijn. Je bent 
ervoor benaderd, je zei ja en je bent 
begonnen, maar met wie kan je nu dingen 
bespreken? Ja, de coördinatoren zijn er 
altijd voor je in raad en daad, daarop kun 
je terug vallen. Maar het kan heel goed 
zijn dat je behoefte hebt om dit met 
andere maatjes te bespreken. Hoe gaan 

zij hier mee om, hoe pakken zij dit 
probleem aan, enz., enz. 

Het zou fijn zijn als we als ervaren en 
minder ervaren maatjes deze avond 
samen kunnen komen onder het genot 
van een hapje en een drankje om gewoon 
eens met elkaar te praten en elkaar te 
bemoedigen. 

We hebben geen spreker uitgenodigd. 
Expres niet. Het gaat nu om jullie en jullie 
bezig zijn als maatjes. Wel vragen we 
jullie je mobiel mee te nemen. Deze gaan 
we gebruiken om jullie mening te peilen. 
Hoe? Dat gaan we met elkaar doen deze 
avond. 

Mogen we jullie vragen deze avond te 
reserveren? We beginnen om 20.00 uur 
en je kunt je alvast per mail opgeven bij 
Henny van Houten en Johan Voerman: 
coordinator@sihvpa.nl 

 

Bestuurswisseling 
In de loop van dit jaar heeft Rita Heiden 
het secretariaat overgedragen aan Wim 
van der Linden. Het secretariaat omvat, 
naast het voorbereiden en de 
verslaglegging van de bestuursverga-
deringen en de correspondentie namens 
het bestuur, ook het beheren van de 
website en het verzorgen van de 
Nieuwsbrieven. Rita heeft dit werk met 
veel toewijding ruim 5 jaar gedaan, Rita: 
heel veel dank hiervoor!  
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De nieuwe secretaris
Mijn naam is Wim van der Linden en ik 
ben, evenals mijn voorgangster Rita 
Heiden lid van de Hervormde Gemeente 
Bethlehemkerk.  

Ik ben 70 jaar en getrouwd met Janny. 
Vanaf 2016 ben ik met pensioen en o.a. 
actief in het kerkenwerk. Ik vind het fijn 
om deze nieuwe taak op mij te nemen en 
om op deze manier iets te betekenen voor 
vluchtelingen in ons land.  

 

=======================================================

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

======================================================= 

Geïnteresseerd om taalmaatje te worden? 
Voor nadere informatie en aanmelden kun je terecht bij onze coördinatoren Johan 
Voerman en Henny van Houten: coordinator@sihvpa.nl 

======================================================= 

Colofon 
 

BESTUUR     
 
Peter Schillemans, voorzitter 
Wim van der Linden, secretaris 
Zwanie Erkelens, penningmeester 
Leo van der Kraan, alg. adjunct 
 
COÖRDINATOR 
Henny van Houten 
Johan Voerman 
 
CONTACT 
secretariaat@sihvpa.nl 
 

Website: www.sihvpa.nl 
Facebook: 
www.facebook.com/sihvpa 
 
Bankrekeningnummer:NL82RBR
B0954840658 
KvK nummer: 65164210 
 
SIHVPa is door de belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. 


