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Voorwoord 
Met veel genoegen presenteren we hierbij weer een Nieuwsbrief, vol met informatie over 
het taalmaatjesproject. We kijken terug op mooie bijeenkomsten, we kijken vooruit naar 
komende bijeenkomsten en verder is er ook aandacht voor vertrekkende medewerkers 
en ontstane vacatures. Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Impressie Ontmoetingsavond 16 november 2022 
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Het bestuur en de coördinatoren van 
SIHVPa hebben op woensdagavond 16 
november 2022 om 20.00 uur in de Ark 
(Sionskerk) een bijeenkomst 
georganiseerd, waarvoor alle taalmaatjes 
uitgenodigd waren. Die waren er helaas 
niet allemaal maar met de wel 
aanwezigen hadden we een fijne 
ontmoeting. Na de opening en de koffie 
(met iets lekkers) werd ieders mening 
gepeild door middel van Mentimeter, wat 
best wel wat stof tot overdenken 
opleverde. Vervolgens spraken we in 
groepjes (4) en werden we voorzien van 
drinken en een knabbeltje. Er stond een 
pot op tafel met daarin kaartjes met 
vragen en stellingen. Een goede manier 
om elkaar te spreken en ervaringen met 
andere taalmaatjes te delen. We doen 
allemaal ons werk als taalmaatje in ons 
uppie maar dan is het wel heel erg fijn 
om dat op gezette tijden met elkaar te 
kunnen bespreken. Iedereen doet het op 
zijn/haar eigen manier maar dan is het 
juist goed om naar elkaar te luisteren en 
te horen hoe anderen het vorm geven. 
Tegen 10 uur was de avond afgelopen en 

konden we nog langslopen bij een 
boekentafel: er is veel materiaal wat 
gebruikt kan worden als taalmaatje. 
Toen we de deur uitliepen, werden we 
nog verrast met een presentje: een 
bedankje voor het geleverde 
taalmaatjeswerk. En als zo vaak: het 
had niet gehoeven, maar het is wel erg 
leuk om te krijgen!                                                                               
Het bestuur en de twee coördinatoren 
hebben deze avond ook als zeer positief 
ervaren. Het is gewoon leuk iedereen 
even te zien en te spreken. We kunnen 
op zo’n avond ook direct reageren op 
vragen en/of opmerkingen. We kijken 
terug op een open en gezellige avond. 
De bestuursleden hebben wel wat 
huiswerk meegekregen en zijn daarmee 
aan de slag. Eén van die vragen was 
welke mogelijkheden tot vervolgstudie er 
voor statushouders zijn na de 
inburgering. Via de UWV kun je een 
Start-Budget aanvragen van 1000 euro 
per jaar voor 1 studie. Kijk voor verdere 
gegevens op www.startbudget.nl of 
neem contact op met het UWV en leg je 
vraag voor. 

 

 

 

SIHVPa in het nieuws 
 

 

In de Cultuurkrant die eind vorig jaar 
huis aan huis werd verspreid in 
Papendrecht was een interview met ons 
bestuurslid Leo van der Kraan 
opgenomen. Met toestemming van de 
opsteller Marcel Sluijter, nemen we dit 
artikel hierbij op (lees verder op de 
volgende pagina) 
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Interview met Leo van der Kraan in Cultuurkrant Papendrecht 
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Maatjes komen en maatjes gaan… 
Eén van de taalmaatjes van het eerste uur, Marian van den Bos, is gestopt en stuurde 
ons eind vorig jaar het volgende bericht, dat wij, uiteraard in overleg met Marian, hierbij 
integraal weergeven, omdat het zo’n mooi beeld geeft van het werk als taalmaatje. 

Beste coördinator, 
  
Om te beginnen wil ik jullie hartelijk 
danken voor het presentje dat afgelopen 
week bij mij thuis bezorgd is. Lekker en 
leuk, ik zal er iets moois voor uitzoeken. 
In de begeleidende takenlijst lees ik dat 
het taalmaatje zijn officieel maar 3 jaar 
duurt. Ik ben bij Maha en Masoud 
Alahmad begonnen in april 2016. Dat is 
dus al heel wat langer dan 3 jaar. We 
hebben nog steeds contact, maar niet 
meer elke week en nu meer als 
vrienden. Daarom wil ik nu stoppen als 
taalmaatje. Op dit moment zie ik ook 
geen kans om een nieuwe statushouder 
te gaan begeleiden. 
Op de afgelopen 6,5 jaar kijk ik met veel 
plezier terug. Vooral in het begin was het 
soms lastig. Afspraken maken lukte niet, 
een agenda kenden ze niet, en ze hingen 
voor mijn gevoel erg aan me als het hun 
uitkwam. Maar in de loop van de tijd 
begrepen ze steeds beter dat we hier 
verwachten dat men zich aan zijn 
afspraken houdt en ons contact werd 
steeds hechter. Ik heb samen met Maha 

heel wat formulieren ingevuld, ben onder 
andere  meegegaan naar gesprekken op 
school, naar de woningstichting,  
huisarts, ziekenhuis, verloskundige, 
echo, gynaecoloog, tandarts, bibliotheek, 
sport, supermarkt, enz. Verder ben ik bij 
de bevalling van hun jongste geweest, 
dit was uiteraard heel bijzonder. En 
Masoud heeft inmiddels op de 
Eilandstraat een afhaalrestaurant 
geopend, Laziz. Hiervoor heb ik de naam 
mogen verzinnen. Dit alles geeft denk ik 
wel aan hoe onze band in de loop van de 
jaren gegroeid is. Ik ben SIHVPa dan ook 
dankbaar voor deze mooie kans, alle  
cursussen, contactavonden en andere  
activiteiten. Ik heb er veel van geleerd, 
heb er een goed gevoel aan 
overgehouden en een mooie vriendschap 
opgebouwd. 
  
Ik wens jullie heel veel succes en Gods 
zegen bij het koppelen en begeleiden 
van statushouders en taalmaatjes. 
 
Hartelijke groet,  
Marian van den Bos 
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Ook coördinatoren komen en gaan…  
Eén van onze beide coördinatoren, Johan 
Voerman, heeft te kennen gegeven dat 
hij per 1 april wil stoppen als 
coördinator. Johan was in 2019 al enige 
tijd taalmaatje en heeft vervolgens als 
coördinator dit werk 4 jaar met passie en 
grote inzet gedaan en daar zijn we hem 
zeer dankbaar voor. Inmiddels zijn we 

druk op zoek naar een opvolger. In de 
kerkbladen van de diverse 
Papendrechtse kerken is de volgende 
advertentie opgenomen. Mocht je zelf 
geïnteresseerd zijn of iemand kennen die 
dit werk zou kunnen doen: laat het ons 
weten! 

Gezocht: 

Coördinator 

voor statushouders en taalmaatjes 

 
De stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht is op zoek naar een coördinator. 
Een coördinator koppelt taalmaatjes aan statushouders en onderhoudt de contacten met 
beide groepen. Hij of zij bezoekt samen met de andere coördinator de statushouders en is 
het aanspreekpunt voor de taalmaatjes. Ook bedenkt de coördinator activiteiten en helpt 
mee bij de organisatie. De SIHVPa helpt vluchtelingen (statushouders) in Papendrecht met 
taalondersteuning. Taalmaatjes helpen de inburgeraars bij het spreken, lezen en schrijven 
van de Nederlandse taal waarbij vaak een vriendschappelijk contact ontstaat. Op dit 
moment zijn er meer dan 40 taalmaatjes gekoppeld aan vluchtelingen. 

VERBINDING 

De stichting wil graag verbindingen smeden tussen vrijwilligers en statushouders. Hiervoor 
worden momenten van ontmoeting georganiseerd. Zo zijn er Meet & Eat’s waarbij 
statushouders, hun maatjes en leden van de organiserende kerk samen de maaltijd 
gebruiken en ten tweede een jaarlijkse picknick. 

De SIHVPa valt onder het Overleg Kerken Papendrecht. Het bestuur bestaat dan ook uit 
vertegenwoordigers van verschillende kerken. Van de nieuwe coördinator wordt verwacht 
dat hij/zij kerkelijk meelevend is. Gezien het feit dat er al een vrouwelijke coördinator is, 
gaat onze voorkeur uit naar een mannelijke coördinator. Computervaardigheid is nodig. 

Kijk voor algemene informatie over de SIHVPa op www.sihvpa.nl 

Wie meer wil weten over het coördinatorschap kan contact opnemen met coördinator 
Henny van Houten tel. 06 48408084 of e-mail coordinator@sihvpa.nl 
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Taalmaatjescafé? 
Tijdens de Ontmoetingsavond van 16 november bleek dat taalmaatjes het fijn vinden om 
zo nu en dan hun ervaringen met elkaar en met de coördinatoren te delen. Het leek ons 
een goed idee om hiervoor enkele malen per jaar gelegenheid te geven in de vorm van 
een ‘Maatjescafé’: een inloopuur waar je als taalmaatje terecht kunt met al je vragen. 
Het eerste Maatjescafé werd georganiseerd op 16 februari van 15 tot 16 uur in De 
Ark/Sionskerk, echter de belangstelling was zeer beperkt. Misschien lag het aan het 
tijdstip? Als jullie suggesties hebben voor een ander tijdstip of andere tips hebben, geef 
het door aan de coördinatoren!  

 

Komende activiteiten in 2023 
24 juni  : Picknick voor statushouders en taalmaatjes in Speeltuin De Zonnebloem 

28 oktober : Meet & Eat voor statushouders en taalmaatjes in de Elimkerk 

16 november : Ontmoetingsavond voor taalmaatjes op nader te bepalen plaats  

 

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

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

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

 

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 (tot 1 april 2023) 
 
CONTACT 
secretariaat@sihvpa.nl 
 

Website: www.sihvpa.nl 
Facebook: 
www.facebook.com/sihvpa 
 
Bankrekeningnummer: 
NL82RBRB0954840658 
KvK nummer: 65164210 
 
SIHVPa is door de belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. 


