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Beste vrijwilliger: Welkom! 
Fijn dat u belangstelling heeft voor de SIHVPa. Wij zijn een stichting die werkt 
vanuit de verschillende kerken die Papendrecht rijk is. In deze folder treft u de 
belangrijkste informatie aan over de SIHVPa en over het vrijwilligerswerk bij 
onze stichting. Heeft u vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.  
 
Wat is de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht? 
Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht (SIHVPa) is een 
stichting die is opgericht op 21 januari 2016. SIHVPa is gevormd door het 
Overleg Kerken Papendrecht (OKP). De stichting bestaat uit leden van 
verschillende kerken uit Papendrecht. Indien nodig, maakt de stichting gebruik 
van expertise van de Stichting Gave en de PKN. Meerdere activiteiten worden 
al in Papendrecht georganiseerd. Door informatie en afstemming probeert 
SIHVPa te voorkomen dat ze in het vaarwater van een andere groepering gaat 
zitten. De Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht is van 
mening dat samenwerking tussen de verschillende groeperingen binnen en 
buiten de kerk van belang is. De bedoeling is dat SIHVPa vrijwilligers koppelt 
aan statushouders, dit alles in Papendrecht. 
 
Doelgroep 
De doelgroep bestaat aan de ene kant uit vluchtelingen die in Papendrecht 
wonen.  De vluchtelingen in Papendrecht hebben een verblijfstatus. Hun is dus 
asiel toegewezen.  
Aan de andere kant is de doelgroep de vrijwilligers. SIHVPa werft vrijwilligers 
met het doel dat de vrijwilligers zich verbinden aan de vluchtelingen. SIHVPa 
wil het contact tussen Papendrechters en statushouders bevorderen. 
 
Missie 
Er staan in Papendrecht veel mensen klaar om wat te doen voor vluchtelingen. 
Dat roept soms de vraag op waarom de kerken dan ook zo nodig wat moeten 
doen. Vanuit onze Bijbelse inspiratie kunnen we het eigenlijk gewoon niet 
nalaten. Bovendien vullen verschillende projecten en initiatieven elkaar aan. 
We willen als stichting niet in een andermans vaarwater zitten.  
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Vanuit de christelijke bewogenheid ziet SIHVPa de vluchteling als medemens 
die hulp nodig heeft. De opdracht die Christus aan de gelovigen meegeeft is 
daarvoor als leidraad:  
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, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik ben in 
de gevangenis geweest en gij zij tot Mij gekomen (….)Voor zover gij dit aan een 
van Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan Mij gedaan. 
(Matteüs 25:35 e.v.).  
SIHVPa wil – bewust van deze Bijbelse roeping – de vreemdeling gastvrij 
ontvangen. Het is niet de bedoeling om te evangeliseren.  
SIHVPa wil vrijwilligers stimuleren om contacten met asielzoekers op te 
bouwen. Vrijwilligers kunnen vluchtelingen begeleiden zodat de vluchtelingen 
geïntegreerd raken in de samenleving. Op deze manier wil SIHVPa de 
statushouders stimuleren een plek in te nemen in de samenleving en te 
bevorderen dat ze zich thuis gaan voelen in Papendrecht. 
 
Visie 
SIHVPa wil verbindingen smeden tussen vrijwilligers/Papendrechters en 
vluchtelingen/statushouders. Dat wil zeggen dat er momenten van 
ontmoeting worden georganiseerd en bevorderd. SIHVPa fungeert als schakel 
tussen een vrijwilliger die iets wil betekenen voor een vluchteling en de 
vluchteling. De activiteiten van SIHVPa vinden plaats in nauwe samenwerking 
met Stichting VluchtelingenWerk Papendrecht. Deze Stichting begeleidt de 
cliënten administratief en financieel. Dat is iets wat SIHVPa dus absoluut niet 
gaat doen.  
Waar volgens VluchtelingenWerk een hiaat zit, is een maatjes-project en 
taalcoaches. SIHVPa wil in dit gat springen en het dichten door een maatjes-
project op te zetten en taalcoaches in te zetten. Het maatjesproject houdt in 
dat een vrijwilliger of een vrijwilligersgezin contacten legt met een vluchteling 
of vluchtelingengezin. Deze contacten kunnen breed ingevuld worden: samen 
praten, samen fietsen, samen eten. De bedoeling hiervan is de vluchteling 
duidelijk te maken dat hij welkom is in Papendrecht en mensen heeft om op 
terug te vallen. Taalcoaches zijn mensen die –bijvoorbeeld wekelijks– de 
Nederlandse taal oefenen met een statushouder, waardoor de vluchteling de 
taal beter onder de knie krijgt. 
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Vrijwilliger worden 
Misschien kunt u een vluchteling helpen om boodschappen met hem of haar 
te doen, naar de bibliotheek met hem te gaan of de markt te bezoeken. 
Mogelijk wilt u met hem of haar samen eten of koffiedrinken, zo kunt u een 
maatje voor een statushouder worden. Als maatje bent u er voor de ander, 
door een gezellige sfeer te creëren, ‘er te zijn’, naar zijn of haar verhaal te 
luisteren, en praktisch aanwezig te zijn als dat nodig is. Daaruit kunnen 
gesprekken ontstaan, over de cultuur, over problemen waar hij of zij tegenaan 
loopt, over levensvragen, of over familieleden met wie ze al een tijd geen 
contact meer hebben. Het is absoluut niet de bedoeling dat u een vluchteling 
financieel of administratief begeleidt. Zoals eerder gezegd, is daar 
VluchtelingenWerk voor. 
Misschien wilt u een vluchteling op een andere manier helpen, met taalles 
bijvoorbeeld. Vluchtelingen willen graag Nederlands leren spreken!  
Als taalcoach kunt u bijvoorbeeld wekelijks met een statushouder het 
Nederlands oefenen. Bij u thuis, bij de cliënt thuis of in de bibliotheek. 
Mogelijk ziet u andere mogelijkheden die hier niet vermeld staan; misschien 
wilt u op een andere manier hand- en spandiensten verrichten. Dat kan! Er zijn 
veel vrijwilligers nodig! Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u dit 
doen via e-mail coordinator@sihvpa.nl. 
Wij verwachten van de vrijwilligers dat zij, voor zover mogelijk, de door ons 
georganiseerde ontmoetingsavonden en andere activiteiten bijwonen.  
 
Bent u als vrijwilliger verzekerd? 
De gemeente heeft voor alle vrijwilligers in Papendrecht een verzekering 
afgesloten. Het gemeentebestuur hecht groot belang aan vrijwilligerswerk en 
vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers goed verzekerd zijn. U hoeft hier zelf 
niets voor te doen. Als u vrijwilliger bent en in een situatie komt dat uw eigen 
verzekering niet toereikend is, dan kunt u op dat moment gebruik maken van 
de collectieve verzekering die de gemeente Papendrecht afgesloten heeft bij 
Raetsheren van Orden. Alle vrijwilligers in de gemeente Papendrecht zijn 
verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen en voor aansprakelijkheid.  
Voor meer informatie gaat u naar 
www.vrijwilligersvacaturespapendrecht.nl/vrijwilligersverzekering.html 
Hier vindt u een informatiebrochure met daarin de voorwaarden. In geval van 
schade kunt u het schadeformulier invullen. 
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Bestuur 
Jan Slingerland  
voorzitter   voorzitter@sihvpa.nl 
 
Vacant 
tweede voorzitter  voorzitter@sihvpa.nl  
 
Marijke Overbeek  
secretaresse  info@sihvpa.nl 
 
Saskia de Kort 
penningmeester   penningmeester@sihvpa.nl 
 
Contactpersonen vluchtelingen en contactpersoon vrijwilligers: 
Gretha Andeweg 06-57526960 coordinator@sihvpa.nl 
Gea de Kwant 078-6414389 coordinator@sihvpa.nl 
 
 
SIHVPa:  
website www.sihvpa.nl  
Facebook  www.facebook.com/sihvpa 
 
 
Financiën 
Wilt u het werk van SIHVPa financieel ondersteunen, dan is dat mogelijk via 
rekeningnummer: NL81RABO0191658278. 
SIHVPa heeft een ANBI-status, dus uw giften zijn aftrekbaar! 
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Algemene tips aangeleverd door Vluchtelingenwerk: 
Het is geen taak van onze vrijwilligers om in de eerste anderhalf jaar van 
verblijf in Nederland administratieve diensten te verrichten.  
Dit wordt gedaan door hun eigen begeleider binnen VluchtelingenWerk. Na 
deze periode kunnen ze voor hulp terecht op het inloopspreekuur. 
 
Er zijn geen gedragscodes voor de vrijwilligers. Ook zijn er geen vaste regels 
over hoe een gesprek te voeren. Wees een maatje. Wees gewoon spontaan. 
Geen politiek getinte vragen stellen en niet doorvragen als ze dit niet willen. 
De mensen voelen zich hierdoor al snel bedreigd. 
Bouw de contacten stapsgewijs op. Win het vertrouwen. Voer gesprekken over 
onderwerpen uit het hier en nu. Bij voldoende wederzijds vertrouwen volgen 
de verhalen uit het verleden vanzelf. 
Laat bijvoorbeeld aan de hand van een landkaart zien waar je geboren bent en 
gewoond hebt. Een andere keer kan dat een kaart van hun land zijn. 
Neem een spelletje mee. Bijvoorbeeld woorden maken. Eerst korte woorden 
van bijv. drie letters en een volgende keer langere woorden.  
Introduceer bij een sportclub of bij vrijwilligerswerk zoals NLdoet. 
 
Tips voor (taal)maatjes 
De bibliotheek heeft eenvoudige leesboekjes voor volwassenen en uiteraard 
veel leesboekjes voor kinderen (lidmaatschap -19 jaar gratis). Er zijn veel 
websites en spelletjes die het leren leuker kunnen maken. Hierbij een aantal 
tips:  
Leerspelletjes: 

 Pim pam pet; kwartet (met woordjes); Pictionary;  Ik zie, ik zie wat jij 
niet ziet en het is……;  Wie ben ik….?; Leerspelletjes: 

Overige tips: 
 Lesboek inzien en oefenen; dagboekje laten bijhouden en hierover 

praten; puzzel invullen; beeldwoordenboek; straatnamen lezen; 
recepten, reclameblaadjes, stripverhaal, een briefje, kaart, tijdschrift, 
krant, e-mail, sms. 

 
Bijbels 
Als de statushouder geïnteresseerd is in het christelijke geloof, dan zijn er 
bijbels en kinderbijbels in diverse talen beschikbaar. U kunt hiernaar vragen bij 
uw coördinator.  
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Handige websites: 
 
Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland  
Stellingmolen 193, Papendrecht.  Tel. 078-6440177. 
Inloopspreekuur dinsdag: 09.30 - 13.00 uur en donderdag: 13.00 - 16.00 uur.  
Teamleider: Hicham Zaezai. 
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel/locaties-adressen/locatie-papendrecht 
 
Taalpunt:  
http://www.debibliotheekaanzet.nl/leven-lang-leren/taalpunten.html 
Bibliotheek Papendrecht, dinsdag 14.00 tot 16.00 uur 
 
St. Gave: www.gave.nl 
www.gave.nl/gave/download/welkom-in-de-wijk/meertalige-
basiswoordenlijst.pdf 
 
Stichting Present: http://stichtingpresent.nl/dordrecht/ 
Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met vrijwilligers.  
De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals: 
Opknappen van tuinen; helpen bij verhuizingen; schoonmaken en opruimen.  
 
www.oefenen.nl  (registreren en dan veel oefenmateriaal) 
 
www.youtube.com/watch?v=Tb3SaTv4clM&list=PLIdGIVJisjp5WsJBWHCKOrM-
XsqWv1h-6 
Twaalf Nederlandse taallessen: Woord voor Woord is een programma 
mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. 
  
www.netinnederland.nl 
Een website waarop vluchtelingen Nederlandse programma's en video's 
kunnen kijken, bedoeld om o.a. vluchtelingen wegwijs te maken in de 
Nederlandse samenleving. 
  
www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/landen-van-herkomst 
  
www.inburgeren.nl 
  
www.translate.google.nl  (of vertaalapp op telefoon) 


