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VANUIT HET BESTUUR

Met dankbaarheid laten we de eerste 

nieuwsbrief van SIHVPa –Stichting 

Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen 

Papendrecht – het licht zien!  SIHVPa is vanaf 

januari 2016 een feit. Er lag een vraag of 

vrijwilligers uit Papendrecht een maatje voor 

vluchtelingen zouden willen zijn. De 

vluchtelingen wonen nog niet lang in 

Papendrecht. Ze kennen de Nederlandse 

cultuur niet, kennen de taal nog niet goed en 

hebben vaak geen  

Nederlandse vrienden. Ook kennen ze  

Papendrecht en omgeving niet. 

Dus:mogelijkheden genoeg om iets te doen! 

 

Er werd een bestuur in het leven geroepen.  

Het bestuur heeft contacten gelegd met de 

stichting voor vluchtelingen in Alblasserdam 

en Nieuw-Lekkerland om te onderzoeken hoe 

zij werken. Daarnaast is er overleg geweest 

met Hicham Zaezai van VluchtelingenWerk 

Papendrecht, om te kijken wat 

VluchtelingenWerk doet en hoe onze stichting 

daarbij aanvullend bezig zou kunnen zijn. 

Naast het bestuur - bestaande uit Wilhard 

Oldengarm, Jan Slingerland, Marijke 

Overbeek en Gea de Kwant - kwamen er twee 

coördinatoren in het vizier: Gretha Andeweg 

en Willeke de Vries. We konden steeds een 

stapje verder zetten! 

 

De Gereformeerde kerk organiseerde op 19 

maart een maaltijd voor vluchtelingen. Op die 

leuke middag werden door Gretha en Gea 

adressen van vluchtelingen verzameld die 

graag een maatje zouden willen hebben. Vele 

adressen kregen ze binnen! Veel aanwezigen 

wilden wel iemand uit Papendrecht hebben 

die hem of haar zou begeleiden! Helaas 

konden Gretha en Gea niet alle namen en 

adressen verzamelen. 

 

Vanaf die datum konden de coördinatoren 

aan de slag met koppelen van vrijwilliger en 

vluchteling. Elk bezoek was een aftasten: 

vrijwilliger en vluchteling kenden elkaar niet. 

Elke vluchteling bleek blij te zijn dat er een 

Papendrechter is die met hem of haar wil 

optrekken! Dat geeft moed voor de 

vrijwilliger om het contact aan te gaan! 

 

Op het moment zijn er een twintigtal 

vluchtelingen gekoppeld aan 

vrijwilligers.Soms is een vrijwilliger gekoppeld 

aan één persoon, soms aan een gezin van 

acht personen.Een maatje is gekoppeld aan 

een groepje van vier alleengaande jonge 

mannen. Heel verschillende situaties. De ene 

vluchteling komt uit Eritrea, en de andere uit 

Syrië. Hele verschillende achtergronden, 

boeiend allemaal. De eerste stappen zijn dus 

gezet! Verschillende vrijwilligers hebben al 

meerdere keren contact gehad met ‘hun’ 

vluchteling. 

 

“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) 
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ERVARINGEN VAN EEN VRIJWILLIGER 

Eén van de vrijwilligers vertelt: 

“Het gaat lekker met de bezoekjes. Ik ga 

iedere week op vrijdagmiddag. Het is ook het 

beste om een vaste dag en tijd af te spreken, 

want je merkt wel dat de mensen uit de niet-

Westerse cultuur geen mensen van de klok 

zijn.  

Een enkele week geleden belde ik meneer X 

dat ik eerder wilde komen om met hem ook 

het Nederlands te oefenen. Dat was prima, 

half 2, 2 uur alles goed....maar puntje bij 

paaltje was er geen meneer X. Die kwam 

later. 

Niet erg verder hoor, maar als voorbeeld. 

 

Ik help meneer X met zijn schoolwerk en 

merk zelf hoe moeilijk Nederlands eigenlijk is. 

Ik kan begrijpen dat ze er grote moeite mee 

hebben. Ook de dingen die ze leren roepen 

bij mij af en toe vragen op, maar goed, daar 

zal over nagedacht zijn. Ook de kinderen help 

ik, meneer X heeft dat graag, maar ik 

probeer wel in het oog te houden dat hij 

eigenlijk het belangrijkst is met het oog op de 

toekomst. De kinderen spreken beter 

Nederlands dan hij. 

 

Op de televisie hebben we via You Tube 

Nederlandse liedjes geselecteerd, er worden 

via dat kanaal ook Nederlands gesproken 

(teken-) films gekeken. 

Verder ben ik met hen bezig geweest met een 

lottospel, dus twee dezelfde kaartjes vinden. 

Als ze gevonden worden en men de juiste 

naam weet dan mogen ze gehouden worden. 

Ik heb de versie van Dick Bruna, dus dat zijn 

duidelijke plaatjes die goed benoemd kunnen 

worden. Een volgende keer kan ik het 

“Al met al leuk om mee te maken en hartverwarmend om te doen.” 
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uitbreiden met het laten opschrijven van het 

voorwerp (met lidwoord, want dat is ook erg 

moeilijk). 

 

Ook van Dick Bruna heb ik een kwartetspel, 

dan moeten ze een kleur noemen en vragen 

wat ze willen hebben. Aan de hand van de 

kaartjes kan je ze iets laten vertellen. Bijv. de 

boot: waar zie je een boot: op de weg? op de 

stoep?” 

“Al met al leuk om mee te maken en 

hartverwarmend om te doen.” 

 

 

 

 

ERVARINGEN VAN EEN COÖRDINATOR 

Gretha vertelt over haar ervaringen: 

 

“Op 19 maart had ik mijn eerste 

ontmoetingen met statushouders bij de Meet 

and Greet in De Morgenster. 

Daar gaven verschillende statushouders aan 

dat ze graag een (taal)maatje zouden willen. 

Sindsdien hebben Willeke, Gea en ik zo’n 20 

statushouders(gezinnen) aan een 

(taal)maatje voorgesteld. 

Elke ontmoeting was weer een verrassing wat 

en wie we zouden aantreffen, maar stuk voor 

stuk waren het bijzondere en inspirerende 

ontmoetingen.  

Wat een bewondering heb ik gekregen voor 

de statushouders. Wat moedig om je land te 

verlaten en in een vreemd land met een voor 

hen wel heel vreemde taal een nieuw bestaan 

te willen opbouwen.  

Velen die binnen enkele maanden al zo goed 

Nederlands kunnen spreken en zo 

gemotiveerd zijn om het te leren!  

En (bijna) overal was er uitgebreid koffie of 

thee met zelfgebakken koek, of schalen  

vol kaakjes en noten, of stukken fruit. We 

voelden ons overal welkom.  

Maar wat vooral indruk maakt zijn telkens 

weer die stralende ogen als ze horen dat ze 

een maatje krijgen, iemand om Nederlands 

mee te praten en te oefenen. 

Dit motiveert enorm om door te gaan met dit 

dankbare werk. Jammer voor mij is dat het 

telkens bij een kennismakingsbezoekje blijft, 

maar gelukkig blijf ik door de 

ervaringsverhalen van de maatjes op de 

hoogte.  

En wat fijn is het dan om te lezen dat de 

contacten zo goed verlopen en dat zowel de 

maatjes als de statushouders er plezier in 

hebben. 

Ik denk dat we met elkaar heel goed werk 

verrichten en dat we allemaal, zowel 

statushouders als vrijwilligers, veel van 

elkaar kunnen leren”.  

 

 

 

TAALPUNT PAPENDRECHT 

Met Taalpunt Papendrecht hebben we 

(SIHVPa) inmiddels een goed contact. 

Taalpunt is elke dinsdagmiddag in de 

bibliotheek te vinden en geeft daar 

individuele taalondersteuning. 

Als zij een cliënt hebben die liever een 

taalmaatje aan huis heeft, dan geven ze de 

naam aan SIHVPa door en kunnen wij ze aan 

een maatje koppelen. 

Andersom gebeurt het ook. Als een van de 

maatjes een cliënt heeft die niet naar school 

gaat, maar wel Nederlands wil volgen kan hij 

op dinsdagmiddag in de bibliotheek terecht. 

“Ik denk dat we met elkaar heel goed werk verrichten en dat we 
allemaal, zowel statushouders als vrijwilligers, veel van elkaar 

kunnen leren” 
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Ook geven zij aan ons door als er 

taalworkshops en trainingen zijn.  

Op 20 april zijn we met enkele personen 

aanwezig geweest bij de taalworkshop 

‘Succes!’. De deelnemers ontvangen een 

werkmap met o.a. taalkaarten voor hulp bij 

allerlei onderwerpen. 

Voor de basistraining ‘Taal voor het leven’ 

van Stichting Lezen en Schrijven hebben zich 

vier maatjes opgegeven.  

Deze training is inmiddels gestart en zal 

volgens Stichting Lezen en Schrijven later in 

het jaar nog een keer in deze regio gegeven 

worden, dus er komt nog een gelegenheid om 

deel te nemen.

 

TAALLESSEN BIJ BOSSHARDT 

Voor cliënten die niet naar school gaan en 

toch Nederlandse les willen, geeft Marian 

Naafs op maandag van 13.30 - 15.15 uur en 

op vrijdag van 9.30 - 12.30 uur (gratis) 

taalles. 

Ook goed om te weten: op maandagmiddag 

vanaf ca. 15.30 uur is er een huiswerkclub 

voor kinderen die wat hulp nodig hebben bij 

opdrachten van school, vaak kinderen van 

vluchtelingen

   

 

TERUGBLIK OP VRIJWILLIGERSAVOND VAN 12 APRIL 2016 

Op 12 april was de eerste algemene avond 

van SIHVPa. Vrijwilligers en mogelijke 

vrijwilligers waren uitgenodigd om die avond 

in de Elimkerk bij te wonen. 

Op die avond werd duidelijk wat de bedoeling 

van SIHVPa is. De coördinator legde een en 

ander uit over het vrijwilliger-zijn. De 

secretaresse vertelde over  

VluchtelingenWerk, omdat dat in Papendrecht 

een grote –andere – plaats inneemt. Tine 

Kouwenhoven vertelde over Noodopvang 

Vluchtelingen Papendrecht. Een paar 

vrijwilligers vertelden over hun eerste 

ervaringen in het contact met vluchtelingen. 

Het was een fijne avond waarbij zo’n 30 

mensen aanwezig waren. 
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VRIJWILLIGERSAVOND 30 JUNI 2016 

Op 30 juni is er weer een vrijwilligersavond. 

Het doel van de avond is dat vrijwilligers hun 

ervaringen kunnen uitwisselen met anderen.  

De avond wordt gehouden in de Ark, 

Rubensstraat 35 in Papendrecht. De avond 

begint om 19.45 met inloop. 20.00 uur 

starten we. Ibraheem komt ons vertellen over 

de cultuurverschillen die hij ervaart. 

Alle vrijwilligers en mensen die erover denken 

om vrijwilliger te worden, zijn van harte 

welkom! 

 

 

 

 

MEET AND GREET 9 JULI 2016

Een datum om in je agenda te zetten: 9 juli. 

Op 9 juli wordt er weer een maaltijd 

georganiseerd. Nu door de Sionskerk/Grote 

Kerk. De middag/avond wordt gehouden in 

de Ark, het gebouw bij  

de Sionskerk, Rubensstraat 35. De 

vrijwilligers en de vluchtelingen zijn hierbij  

 

welkom. Nodig je vluchteling uit om mee te 

eten: neem hen mee naar de Ark! We hopen 

op een fijne avond. Zowel kinderen als 

volwassenen zijn hierbij welkom! De middag 

begint om 16.00 uur en is rond 18.30 uur 

afgelopen. Aanmelden vóór 2 juli bij 

maaltijdpapendrecht@hotmail.com.  

 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

We verwachten nog veel namen van 

vluchtelingen. We hebben echter niet genoeg 

vrijwilligers die hun maatje willen zijn. Vooral 

mannen zijn welkom. Naast gezinnen zijn er 

alleengaande mannen uit bijv. Eritrea. Voor 

hen willen we graag een man als maatje. 

 

mailto:maaltijdpapendrecht@hotmail.com


 

6 
 

  

 

COLOFON 
BESTUUR 

Wilhard Oldengarm voorzitter 

Jan Slingerland tweede voorzitter 

Marijke Overbeek secretaresse 

Gea de Kwant-van der Vlist penningmeester 

 

 

COÖRDINATOREN 

Gretha Andeweg 

Willeke de Vries 

 

EINDREDACTIE NIEUWSBRIEF 

Gea de Kwant-van der Vlist 

 

CONTACT 

info@sihvpa.nl 

 

GEGEVENS 

Website: www.sihvpa.nl 

Facebook: www.facebook.com/sihvpa 

Bankrekeningnummer: NL81RABO0191658278 

KvK nummer: 65164210 

SIHVPa is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende  

Instelling (ANBI). Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. 

 
SIHVPa 

Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht 

 

 

  

 


