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Verslag Ontmoetingsavond SIHVPa op 25 oktober 2016 

1. Welkom 
Voorzitter Jan Slingerland heet allen van harte welkom. Er zijn 16 aanwezigen, waarvan 
 9 vrijwilligers en 2 belangstellenden. 9 Vrijwilligers hadden zich afgemeld.  
De  stichting is opgericht om de statushouders het gevoel te geven dat zij welkom zijn in ons 
dorp. Daarom zijn er veel vrijwilligers, maatjes, nodig. Zij doen het veldwerk. De coördinatoren 
hebben hierbij een belangrijke rol. Het bestuur werkt op de achtergrond. Er zijn dus drie 
geledingen, allen met hetzelfde doel.  
 

2. Opening 
Jan opent met het lezen van Leviticus 19: 33. Hierin staan veel regels en bepalingen die God aan 
Mozes doorgeeft. Mozes moet dit weer doorgeven aan de mensen op het veld. Eén van die 
regels is, dat zij net zo goed moeten zorgen voor de vluchteling als voor het eigen volk. Jan gaat 
voor in gebed. 
 

3. Mededelingen bestuur 
Wilhard Oldengarm, heeft zijn functie als voorzitter terug moeten geven, omdat hij dit niet 
meer met zijn werk kon combineren. 
Gea de Kwant heeft haar functie van penningmeester neergelegd en is nu werkzaam als 
coördinator. Haar plaats is ingenomen door Saskia de Kort. Zij is tevens vertegenwoordiger OKP. 
 

4. Mededelingen coördinatoren 
Voor degenen die nog onbekend zijn met SIHVPa: wij zijn een interkerkelijk stichting die de 
statushouders in Papendrecht wil helpen zich hier thuis te voelen. Een van de manieren die we 
hiervoor gebruiken is ons maatjesproject. Alle statushouders gaan naar Nederlandse les, maar 
de meesten hebben geen Nederlandse contacten waarmee ze Nederlands kunnen spreken. 
Door middel van ons maatjesproject kunnen ze het spreken van de Nederlandse taal oefenen, 
wat hen helpt bij de integratie in Papendrecht. 
 
Gretha Andeweg en Gea de Kwant werken als coördinator voor SIHVPa. Willeke de Vries was tot 
voor kort ook coördinator, maar zij heeft besloten om met dit werk te stoppen. 
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Gretha en Gea coördineren de contacten tussen de vrijwilligers en de statushouders. 
Vanaf 19 maart zijn er 31 vrijwilligers aan het werk als maatje.   
 
Inmiddels is er een wachtlijst van statushouders die ook een maatje willen. Vanuit 
VluchtelingenWerk krijgen we via de begeleiders regelmatig een verzoek of we een taalmaatje 
weten. De statushouders die al een maatje hebben maken veel mond-tot-mondreclame. Dit dus 
een teken dat we goed werk verrichten!  We verwachten nog veel namen van statushouders die 
ook een maatje willen, dus we kunnen nog veel nieuwe maatjes gebruiken.  
 
Het informatieboekje met de belangrijkste informatie erin en ook onze nieuwsbrief zijn op onze 
website sihvpa.nl te downloaden. Opgeven als maatje kan per mail naar coordinator@sihvpa.nl. 
Kijk ook eens op facebook.nl/sihvpa. 
 

5. Bijdrage Peter Hooglander van VluchtelingenWerk Papendrecht 
Peter is al heel lang actief bij VluchtelingenWerk Papendrecht (hierna te noemen VW), iemand 
met een groot hart die altijd op pad is voor de vluchtelingen. 
VW is blij met SIHVPa. De stichting vult het gat op dat ontstaat nadat VW klaar is met haar werk.  
 
Landelijke is VW een organisatie met ca 11.000 vrijwilligers. 
Er zijn 1000 betaalde medewerkers, waarvan ca. 100 op kantoor werken. 
Inkomsten van VW komen grotendeels van:  
Postcodeloterij € 10 mln in 2015 
Overheid € 10 mln  
Donateurs  7,455.000 (7,5 miljoen) 
Bedrijven € 700.000. 
De statushouders worden verdeeld over de gemeenten in Nederland. Vluchtelingenwerk is in 
295 gemeenten in Nederland actief, dus in 75% van alle gemeenten in Nederland. 
Ca 30.000 statushouders kregen zo ondersteuning van VWN (in 2015) 
Elke Gemeente in Nederland is verplicht jaarlijks een bepaald aantal statushouders te 
huisvesten. In Papendrecht zijn dit er ca. 50 per jaar. Dit jaar (week 43) al 37 woningen.  
Dus 1 gezin/alleenstaande per week. 
 
Het team in Papendrecht wordt aangestuurd door locatiemanager Hicham Zaezai. Hij heeft 
contacten met de officiële instanties.  
Er werken 15 vrijwilligers, zowel Nederlanders als statushouders. Het kantoor is gevestigd in de 
Stellingmolen 193, telefoonnummer 078-6440177 
 
Activiteiten van VW Papendrecht zijn onder andere: 

 Contacten en overleg met de gemeente Papendrecht, Sociale Dienst Drechtsteden 
Dordrecht, Woonkracht10, COA 
Scholen voor taal en inburgering: 
Da Vinci, Sagenn, Elysio, Delken en Boot Scholen voor Lager Onderwijs. 
Onderwijskeuze hangt vaak af van de gezinssamenstelling 

 Huisvesting van nieuwkomers (statushouders) in de gemeente Papendrecht 
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 1ste Opvang: 3 maanden intensief contact met de cliënt over allerlei zaken die nieuw voor 
hem/haar zijn. Hiervoor wordt een vragenlijst gevolgd. 
 

Hoe komen vluchtelingen in een bepaald azielzoekcentrum (azc). 
Als voorbeeld nemen we Ahmed. 
Ahmed meldt zich bij de Vreemdelingenpolitie, daarna gaat hij naar de dienst Terugkeer en 
Vertrek in Ter Apel. Na een aantal verhoren en het opstellen van een juridisch dossier door de 
IND wordt hij in een AZC geplaatst. Het maakt nog uit of hij op Schiphol aankomt of over land. 
Op Schiphol wordt hij direct in de gevangenis gezet. Vervolgens gaat hij naar Ter Apel, of hij 
wordt gedeporteerd naar zijn land.  
Zodra zijn aanvraag is goedgekeurd, krijgt hij een voorlopige verblijfsvergunning van 5 jaar.  
Na een verblijf van 5 jaar in Nederland kan hij de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands 
paspoort aanvragen. Hij kan dan zonder problemen als Nederlander terug reizen naar zijn land 
van herkomst. 
 
Hij moet dan het AZC verlaten en via bemiddeling van het COA en de landelijke 
woningbouwverenigingen wordt ergens in Nederland huis voor hem gezocht.  
Vervolgens krijgt Ahmed bericht dat hij naar Papendrecht mag gaan. Hij heeft geen keus om 
naar een andere plaats te gaan en mag niet weigeren, mits er al een partner in Nederland 
woont. Hij kan zich wel inschrijven bij een woningbouwvereniging.  
 
Wanneer komt VW in beeld en wat doen ze in de beginperiode. 
VWNederland heeft contacten met de gemeente Papendrecht over het aantal statushouders 
dat per jaar in Papendrecht moet worden toegelaten. Eveneens met Woonkracht10, omdat 
deze de woningen moet leveren voorde statushouders. 
Voor Ahmed begint het contact met VW met een telefoontje, dat hij naar Woonkracht10 moet 
komen en daar ook de VW medewerker zal ontmoeten. De woning wordt bekeken en hij wordt 
ingeschreven in de gemeente Papendrecht. In de meeste gevallen volgt daarna nog een bezoek 
aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SSD) voor aanvraag van inrichtingskosten en een 
Bijstandsuitkering. De SSD schiet de eerste huur, die vooraf betaald moet worden, voor. De VW 
medewerker is dus bij Ahmed tijdens zijn bezoek aan Woonkracht10, de gemeente en de 
Sociale Dienst. 
Daarna gaat Ahmed mee naar kantoor van VW en wordt aan de checklist 1ste opvang 
begonnen: 
a) uitkering en inrichtingskosten 
b) DUO-lening(voor school en examengeld inburgeringcursus).  
c) DigiD-code 
d) hulp bij de papierwinkel 
e) medische zaken, huisarts/tandarts/ziekenhuis/kraamzorg 
f) aanvragen van energievoorzieningen, Eneco/telefoon/internet 
g) voedselbank 3 à 4 maanden 
h) kledingbank, huisraadbank, kringloopwinkels, voor hulp inrichting woning 
 
Tevens wordt een vervolgafspraak gemaakt voor de verdere afwikkeling van de checklist. Ook 
krijgt hij een vrijwillige medewerker van VW als contactpersoon, die hem met raad en daad bij 
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staat. Daarna gaat hij voor ca. 2 weken terug naar het AZC, totdat zijn uitkering op zijn 
bankrekening staat en hij kan beginnen met de inrichting van zijn huis. Indien Ahmed dat wil, 
helpt VW hem met schoonmaken, verven, inrichten etc. Via VW kan hij ook aan apparatuur en 
meubels komen, indien voorradig. Tevens kan hij terecht bij kringloopwinkels.  
 
Eerste opvang duurt 3 maanden en is zeer intensief. Het spreekuur is op afspraak. 
Samen met zijn contactpersoon worden op het kantoor van VW voor 80-90% financiële en 
administratieve zaken geregeld. Daarna krijgt hij nog 9 maanden maatschappelijke begeleiding. 
Dit kan wel langer maar dat wordt niet betaald. Bovendien is daar ook nauwelijks tijdsruimte 
voor. Van alles wat gebeurt en wordt besproken, wordt een dossier aangelegd. Dit dossier is 
uitsluitend beschikbaar voor medewerkers van VW.   
VW houdt in haar Vluchtelingen Volg Systeem alle acties bij die zijn ondernomen voor de 
statushouders. Zo kan VW het aantal uren verantwoorden dat zij aan de statushouder besteedt 
en ook wordt betaald door de gemeente. 
 
Als Ahmed in Papendrecht aankomt, kan hij niet fietsen en hij spreekt geen Nederlands. Dit 
moet  hij zo snel mogelijk leren. Hij gaat op de fiets naar school in Papenrecht of met een  
OV-kaart met de bus naar Dordrecht. Via VW kan hij een fiets kopen en fietsles krijgen. Ahmed 
kan meedoen aan allerlei projecten, o.a. kan hij een taalcoach krijgen die hem stimuleert met 
de taal en huiswerk. Na een jaar wordt VW niet meer betaald voor hulp aan Ahmed en is hij 
aangewezen op zijn eigen netwerk: familie, vrienden, landgenoten, medestudenten en 
Nederlandse kennissen, maatjes etc. 
Zelf kan hij nu ook nieuwkomers op weg helpen. 
 
Financiën 
In het AZC krijgt hij, als hij alleen is € 58,13 per week.  
Van de Sociale Dienst in Papendrecht ontvangt hij netto ca. € 850,00 per maand. Verder kan hij 
huur- en zorgtoeslag, en eventueel kinderbijslag aanvragen.  
Het duurt enkele maanden voordat hij zijn uitkering daadwerkelijk ontvangt. Voor school heeft 
hij DUO leningen. DUO stort geen geld op zijn rekening, maar betaalt schoolgeld, examenkosten 
enz. aan het opleidingsinstituut. Ook ontvangt hij als lening € 2000,00 inrichtingskosten van de 
Sociale Dienst. Dit wordt maandelijks afgelost (ca. € 65,00).  
De huur voor de eerste maanden is voorgeschoten en moet worden terugbetaald. Dit wordt op 
de uitkering ingehouden.  
 
Scholing volwassenen 
Er zijn vier aanbieders voor inburgering. Er is verschil in prijs, methode en plaats. De cursist kan 
zelf kiezen. Binnen 3 jaar moet hij inburgeringexamen doen. Als hij het niet haalt krijgt hij een 
herkansing. Als hij het niet kan halen wegens ouderdom of medische redenen, kan hij 
vrijstelling krijgen. Na het inburgeringexamen kan hij werk gaan zoeken of een vervolgopleiding 
doen, afhankelijk van zijn vooropleiding. Via de DUO lening kan hij zijn schoolgeld en examens 
laten betalen. Hiervan kan een deel worden kwijtgescholden. De DUO lening is maximaal  
€ 10.000,00. Ca. 60% kan worden kwijtgescholden. 
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Scholing kinderen 
Als de kinderen klein zijn, kunnen ze meedraaien in het reguliere onderwijs. Vanaf groep 2 heeft 
de Anne Frank school een speciale klas voor hen. Na 1 of 2 jaar kunnen de ouders zelf een keuze 
maken voor een school bij hen in de buurt of met een bepaalde identiteit. 
 
(Vrijwilligers)Werk  
Ahmed mag werken, dat staat op een pasje dat hij heeft. Hij moet zich inschrijven als 
werkzoekende bij het UWV.  Hij moet zijn inkomsten wel opgeven aan de Sociale Dienst. Zijn 
uitkering wordt dus minder. Meestal moet hij zorgen dat hij voldoende Nederlands spreekt, wil 
hij ergens worden aangenomen. De ervaring is dat ze lang bezig zijn met de inburgeringcursus.  
VW zoekt geen plaatsen voor vrijwilligerswerk. Hiervoor moeten zij zelf initiatief nemen. Er zijn 
er die graag willen helpen, maar dat is niet structureel. Sommigen werken bij VW, bv. als tolk. 
Op het programma staat wederom het werken met job coaches, om cliënten te leiden naar een 
baan. 
BWI Papendrecht heeft een vrijwilligers vacaturebank. Hierin staan deelnemers die vrijwilligers 
kunnen gebruiken. 
 
Gezinshereniging 
Voor zijn gezin kan hij, met hulp van VW, bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst een aanvraag 
doen tot gezinshereniging. Via DNA-tests wordt nagegaan of het echt zijn kinderen zijn en 
moeten huwelijksakten, geboortebewijzen enz. overlegd worden. De eerste opvang van zijn 
familie is  in Ter Apel, dus veel hen en weer reizen. Daar is veel geld voor nodig. Hiervoor wordt 
geld gevraagd aan particulieren en kerken, of aan het  Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht 
(ASFP). 
 
Als je maatje van SIHVPa bent, dien je ervoor op te passen dat je geen dingen doet die door VW 
geregeld worden. SIHVPa maakt hierover afspraken met haar vrijwilligers en met VW.  
 
Vragenrondje 

 VW heeft een elektronisch dossier, het VVS (Vluchtelingen Volg Systeem), is dat voor de 
maatjes beschikbaar?  
Nee, Privacy blijft gewaarborgd.  

 Wordt er voor hen een standaard zorgverzekering afgesloten?  
Vanuit de gemeente biedt VGZ een gemeentelijk pakket aan. Het eigen risico kan worden 
meeverzekerd.  De statushouder kan zich zelf aanvullend verzekeren.  
Er is een gemeentelijke garantie, zodat ze een iets lager bedrag betalen.  

 Wat doe je met iemand met een verkeerde geboortedatum.  
Registratie dat op de ID staat moet worden aanhouden bij bv. aanmelden ziekenhuis. 

 
Aanvullende informatie 

 Het magazine VluchtelingenWerk komt 4x per jaar uit. Er wordt ook voorlichting op scholen 
gegeven door VW 

 De statushouder krijgt een NIBUD map waar hij correspondentie in kan bewaren. Zolang hij 
nog contact heeft met VW, kan het maatje van SIHVPa erop te wijzen om dit bij te houden 
en dat hij daarmee naar VW gaat. 
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6. Pauze           
 

7. Bijdrage Vrijwilliger Sia 
Als wij Nederlanders een Afrikaans land bezoeken, komen wij van de kou in de warmte.  
De mensen kunnen je niet verstaan. ABC kennen ze niet.  
Ik ben in maart gekoppeld als maatje bij een Eritrees gezin.  Vader, moeder en 4 kinderen.  
Deze mensen sluit je in je hart. Ze komen in een land waar hun taal niet wordt begrepen. Ze 
gebruiken een lijst met ABC en Eritrees erachter.  
 
Deze mensen zijn enorm gastvrij. Ze lopen bij de voedselbank, maar ik wordt goed ontvangen 
met een koffieritueel. De koffie wordt gebrand en op een stelletje gekookt. De koffie wordt 
geserveerd met niet één koekje bij de koffie, maar met een hele rol. De kinderen eten hier het 
meeste van. Als het op is komt er nieuw. Er is  een sapje, popcorn en er zijn broden. Ze hebben 
niets, maar delen uit van hun armoede. De koffie stinkt en staat op een gasbrandertje. 
Doodeng, want je bent bang dat het omgestoten wordt en dat er brand komt. 
 Je wordt uitgenodigd op een verjaardag. Je moet meedoen en zit bij een hele familie die 
Eritrees spreekt. Je eet mee, met je handen, en wordt ook uitgenodigd bij vrienden. Er wordt 
een kindje geboren dat wordt gedoopt. Ik moet ook mijn zusje meenemen.  
Ik krijgt cadeautjes, waaronder een tuniek.  
 
Ik ben een taalmaatje voor hen. Neem boekjes en spelletjes mee. De kinderen leren snel en 
tolken nu voor de vader. 
 
Er zijn ook dingen die sneu en verdrietig zijn. Mensen in de buurt die een hekel hebben aan 
deze mensen. Ze barbecueën op het balkon, kinderen rijden op de galerij met hun fietsje. Buren 
spreken de vrouw aan, en kan niets terugzeggen, omdat ze de taal niet goed spreekt. Politie en 
buurtbemiddeling worden dan ingeschakeld.  Ik heb met de buren gesproken, maar zij schuiven 
alles op elkaar af.  De kinderen blijven laat op en dit zorgt ook voor overlast.  
Zij gaan ook slordig om met de tijd. Afspreken en er niet zijn. Soms melden ze zich niet af.  Maar 
dit is hun cultuur. 
 
Er is ook een leuke anekdote. De oudste zoon was jarig en werd 13 jaar. Er werden slingers met 
de woorden '13 jaar', 'Gefeliciteerd' en 'Hoera een jongen' opgehangen. 
Hopelijk word jij ook een maatje. Het is zo dankbaar en het is een opdracht van de Here om 
onze naasten te helpen. 
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8. Uitwisselen ervaringen 
Tijdens de pauze zijn er al veel ervaringen uitgewisseld.  
Eén maatje merkte op dat het vertrouwen groeit. Zij heeft op kinderen gepast  
Er wordt ook aangegeven dat je in het begin onzekerheid ervaart. Maar voor hen is het enger 
dan voor ons. Doe het vanuit je hart. Ze zijn blij dat ze iemand hebben waar ze Nederlands mee 
kunnen spreken.  
 

9.  Activiteiten  
Op  20 augustus was er de Picknick in het Vondelpark. Er waren zo’n 60 statushouders, maar 
slechts enkele maatjes. Dat was jammer. Dat hoorden we ook van een statushouder dat hij hier 
wel de Nederlandse contacten miste. Het was echter een groot succes en we willen er een 
jaarlijks terugkerend evenement van maken. De volgende picknick houden we op zaterdag  
1 juli, vóór de vakanties en na de Ramadan. 
 
Afgelopen week was de Sloepweek. We hebben enthousiaste reacties gehoord om dit te mogen 
vragen, maar ook een afwijzende van dat ga ik niet doen. Prima, jullie kunnen dit zelf het beste 
bepalen. We hebben ook enthousiaste reacties gekregen via een maatje van een (moslim) 
statushouder. Die vond het leuk voor de kinderen en een Bijbelverhaal was geen probleem.   
 
Komende week hebben we een afspraak met Hicham van VW, om te kijken of er in december 
een gezamenlijke activiteit georganiseerd kan worden. 
 
Op zaterdag 26 november vindt er van 16.00 - 20.00 uur een Meet & Eat plaats in De 
Schuilplaats.  De Meet & Eats zijn ontmoetingsmomenten voor de statushouders, hun maatjes 
en gemeenteleden van de organiserende kerk. Dit wordt 2x per jaar georganiseerd door 
afwisselende kerken, in samenwerking met SIHVPa. We hopen velen van jullie daar te 
ontmoeten. Voor de statushouder is de stap ook kleiner om te komen als ze met jullie mee 
kunnen komen of weten dat jullie er ook zijn.  
Gea en Gretha zullen deze en volgende week de uitnodigingen bij de statushouders(gezinnen) 
bezorgen. Dit is voor hen gelijk een gelegenheid om iedereen weer eens te ontmoeten. Met 
verschillende mensen hebben we wel contact of zien we bij de activiteiten zoals de picknick of 
de Meet & Eats. 
 
Op 16 december vindt er weer een lichtjesfeest plaats. Een leuke gelegenheid om de 
statushouders mee te nemen, zodat zij iets van onze cultuur mee krijgen. 
 
Met Kerst willen we de statushouders een kerstattentie geven. Opties zijn familieplanner of 
agenda over Papendrecht. Sloffen, tasje met schoolspullen. Heeft u nog ideeën, mail dit dan 
naar coordinator@sihvpa.nl 
 
In november komt er weer een Nieuwsbrief uit. Foto's en anekdotes zijn welkom. 
 
Wij hebben een vraag gekregen of we geen kledingruilbeurs o.i.d kunnen organiseren.  
We willen jullie vragen om, indien nodig, jullie statushouders erop te attenderen dat er bij VW 
en bij Bij Bosshardt heel goedkoop kleding gekocht kan worden. 
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Merk je dat er behoefte is aan huisraad, geef het dan even door. VW beschikt over een grote 
voorraad, waar wellicht iets tussen zit wat zij kunnen gebruiken. 
 

10. Afronding 
Jan bedankt allen voor hun voor aanwezigheid en voor het werk wat er gedaan wordt. Zeg het 
voort, we hebben nog vrijwilligers nodig. 
 

11.  Sluiting   
Gea sluit de avond af met gebed 

 

 


