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Vr willigerswerk
Participatie en Taal
Bewoners
aan het woord
Succesverhalen

e
i
l
l
u
j
n
e
o
D
?
e
e
al m

VR WILLIGERSWERK VOOR
BEWONERS VAN HET AZC
PARTICIPATIE EN TAAL
GEMEENTE SMALLINGERLAND

Amanda van der Veen, sociaal werker

Met inmiddels 12 duizend koppelingen tussen

M.O.S. gaat voor Aan de Slag wekel ks

nieuwkomers en vr willigersklussen is het

naar het asielzoekerscentrum in

landel ke programma Aan de Slag een denderend

Drachten om bewoners enthousiast te

succes.

maken voor vr willigerswerk en andere
activiteiten. “Het is fantastisch om te
ervaren hoe de gemotiveerde bewoners
zich inzetten voor de verschillende
klussen en dat zoveel organisaties hun
deuren open zetten voor deze
nieuwkomers.”

Gemeente Smallingerland
In gemeente Smallingerland z n er sinds de start
van het programma in begin 2018 al b na 65
verschillende vr willigersklussen gedaan b 31
maatschappel ke organisaties door 132
verschillende bewoners van het AZC. Het

#Meedoen, samen aan de slag

vr willigerswerk z n zowel eenmalige als
structurele klussen.

Vanwege het succes van Aan de Slag
willen we de activiteiten verbreden.
Hiervoor hebben het COA, vereniging
NOV en Pharos de handen ineen
geslagen en is het vervolg traject van
Aan de Slag ontwikkeld; #Meedoen,
samen aan de slag.

AZC Drachten
"Op locatie Drachten z n w druk bezig met het
opzetten van een participatiebalie met als doel om
het participatieaanbod uit te breiden en de
bewoners te bedienen vanuit een centrale plek
waar alle activiteiten (zoals sport en
vr willigerswerk) samenkomen en inzichtel k
worden.
De balie zal bemand worden door bewoners van
het AZC en inwoners van Drachten, onder
aansturing van het COA en in samenwerking met
de M.O.S. Zo leveren we met elkaar een b drage
aan de leefbaarheid in Drachten"
Makbule Demir, Participatiemedewerker COA

EVEN
VOORSTELLEN
bewoners aan het
woord

NIEUWE MENSEN
ONTMOETEN
Hallo. M n naam is Aiman en ik
ben 34 jaar oud. Ik kom uit
Yemen. Ik wil graag
vr willigerswerk doen omdat ik
nieuwe mensen wil ontmoeten,
nieuwe dingen wil leren en de
wereld wil ontdekken.

VOOR HET EERST
VR WILLIGERSWERK

WERKEN IN DE
BUITENLUCHT

Dag. Ik ben Maria en ik kom uit Venezuela.
Ik ben 25 jaar. Ik spreek Engels en een
heel klein beetje Nederlands. Dit wordt de
eerste keer dat ik vr willigerswerk ga doen
en ik heb er heel veel zin in.

Hoi. M n naam is Baktiar en ik
ben 32 jaar. Ik kom uit Irak. Ik zou
graag vr willigerswerk willen
doen in de buitenlucht zoals
werken in de tuin. Naast dat ik
Koerdisch spreek, kan ik ook
Engels en een beetje Nederlands.

KENNIS VAN COMPUTERS
M n naam is Ahmed. Ik kom uit Afganistan en ben 22 jaar. Ik heb
veel kennis van computers zoals ms office en autocad. M n eigen
taal is Farsi, maar ik spreek ook Engels. Ook sport ik graag,
waaronder voetbal en fitness.

Op de voorpagina staat Ingrid
Ik ben Ingrid en ben 22 jaar. Ik heb de Columbiaanse
nationaliteit. Ik spreek al een beetje Nederlands. M n kwaliteiten
z n dat ik empatisch ben, vriendel k en ik heb een doel in m n
leven. Het liefste zou ik vr willigerswerk willen doen waarin ik
me inzet voor dieren.

B BOSSHARDT
DRACHTEN,
LEGER DES HEILS.
VR

HAPPY
M n naam is Happy. Het heeft me veel
geholpen dat ik aan het werk ben als
vr williger b het Leger des Heils. Het
helpt m b voorbeeld b stress, onbegrip
en andere dingen. Een hele dag afwachten
en niks doen heeft een negatief effect op
m . Door het vr willigerswerk help ik
anderen, maar dus ook m zelf. Ik vind het
f n om in gezelschap van andere mensen
te z n en heb het erg naar m n zin b het
Leger des Heils.

WILLIGER: HAPPY

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper.
Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging
is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils.
We sluiten aan b wat mensen nodig hebben. We hebben oog
voor de hele mens en als het nodig is beginnen we steeds
opnieuw. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor
iedereen, omdat iedereen ertoe doet!
Vr wel vanaf het begin dat #meedoen, samen aan de slag
startte in Smallingerland hebben w meegedaan. Er z n
inmiddels een aantal bewoners van het AZC b onze
voorziening betrokken geweest als vr williger. De vr willigers
van het AZC helpen ons met de huishoudel ke klussen en met
het onderhoud van de tuin. Het is f n dat dit gedaan wordt,
maar het belangr kste vinden w het contact met elkaar. De
vr willigers van het AZC oefenen hier de taal en leren mensen
kennen van buiten het AZC. Voor ons betekent het dat we
gemotiveerde vr willigers hebben en er verbindingen tussen
mensen ontstaan die elkaar normaal gesproken minder snel
ontmoet zouden hebben.
Op dit moment hebben we twee vr willigers uit het AZC die
wekel ks aanwezig z n. We starten alt d met een gezamenl k
koffiemoment. We spreken zo veel mogel k de Nederlandse taal
en “praten met handen en voeten”. Wanneer bl kt dat er
onduidel kheden ontstaan dan spreken we Engels. De
vr willigers weten inmiddels wat ze moeten doen en doen dit
met veel enthousiasme en inzet. Hoe langer men hier is hoe
opener en makkel ker het gaat. Wat veel indruk op ons maakt is
de verhalen die soms boven tafel komen met betrekking tot hun
komst naar Nederland, het traject naar een verbl fsvergunning
en het leven op het AZC.
Kortom: #meedoen, samen aan de slag, een belangr k project
voor zowel de bewoner van het AZC als voor de organisatie.

DORCAS
VR WILLIGER:
DAVOUD

In december 2020 opende aan De Hemmen 10B in Drachten een Dorcaswinkel. Een prachtige kringloopwinkel van 1800 vierkante meter groot,
waar allerlei spullen worden verkocht tegen lage pr zen. Omdat de
Dorcas-winkels worden gerund door vr willigers, kan Dorcas het geld van
de verkoop van de spullen besteden aan projecten in Afrika, MiddenOosten en Oost-Europa.
Amanda van der Veen is onze contactpersoon voor de M.O.S. en het AZC.
Z had lucht gekregen van de Dorcas activiteiten en zocht contact met
onze Relatiebeheerder van Dorcas, Richard Nieme er. “Of Dorcas ook
bewoners van het AZC in wilde zetten als vr williger”. Welnu daar hadden
we geen bezwaar tegen. Integendeel. Iedereen is welkom mits h of z
geen bezwaar heeft tegen de christel ke identiteit van de winkel en
daaraan geen afbreuk wil doen. En dan maakt het niet uit met welke
“rugzak” of met welke achtergrond je de winkel binnen stapt.
Sleutelwoord in de Dorcas-winkels is “samen”. Samen als collega’s bezig
z n voor het goede doel. En zo heeft dat “samen” een belangr ke
maatschappel ke functie. Het is een plek waar vr willigers elkaar
ontmoeten en samen een steentje b dragen aan dat goede doel.
Het is ook mooi om te zien hoe de bewoners van het
AZC in de groep worden opgenomen. Hoe ze hun
kwaliteiten kunnen ontplooien en verder
ontwikkelen. We proberen hun werkzaamheden
zoveel mogel k te laten aansluiten b wat ze in het
land van herkomst deden. Dat is natuurl k niet alt d
mogel k maar hun inzet is enorm. Ook om de
Nederlandse taal te leren kennen. We helpen daar
allemaal b en dat past ook b de het christel k
karakter van de winkel: elkaar tot een hand en een
voet z n. We leren veel van elkaar. Alle talenten
komen tot bloei en zo komen veel mensen tot hun
waarde.

DAVOUD
Het helpen van anderen geeft m
energie. En ik ben bl dat ik
anderen kan helpen. Wat betreft
het werken b Dorcas, ik moet
zeggen dat het een goed
geschenk was dat God me gaf via
Amanda, zodat ik de arme
mensen van de wereld kan
liefhebben door de baan b
Dorcas en samen met de mensen
die daar werken. Naast het
werken daar kan ik ook proberen
Nederlands te leren, door met
mensen te praten. Dat is erg goed
voor m . Ik ben dankbaar voor
m n plek b Dorcas.

IN CONTACT MET DE
BEWONERS VAN HET AZC
TREFPUNT OP HET AZC
WANDELEND IN CONTACT

Voor de wandelliefhebber is er ook een
mogel kheid om aan te sluiten b de
bewoners van het AZC en andere
inwoners van de gemeente Smallingerland
die met elkaar gaan wandelen. T dens het
genieten van de buitenlucht en het zetten
van de nodige stappen is er de
mogel kheid om een leuk praatje te maken.
We wandelen ongeveer een uur en
aansluitend is er de mogel kheid om aan
te sluiten b het Trefpunt voor een kopje
koffie en een praatje.
Deze gezellige wandelgroep is op
woensdagmiddag en we verzamelen om
13.30uur voor de slagboom van het AZC
om met elkaar de wandeling te starten.

Binnen de gemeente Smallingerland z n er verschillende soorten
trefpunten. Een trefpunt is een plek voor vr bl vende ontmoeting.
Een plek waar iedereen met z n eigen talent, behoeften, wensen en
dromen welkom is. Een plek waar men elkaar op regelmatige basis
ontmoet en waar verbinding ontstaat tussen mensen onderling.
Het trefpunt op het AZC
is elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur open
voor zowel bewoners van het AZC als inwoners van Drachten en
omgeving. We ontmoeten elkaar in een gezellige ruimte op het
terrein van het AZC.

T dens een kopje koffie of thee ontstaan er mooie gesprekken,
initiatieven en leren we elkaar kennen. Zo worden er ook
spelletjes gespeeld om de Nederlandse taal te verbeteren. Ben je
geïnteresseerd in de mensen die op het AZC wonen,
wil je een steentje b dragen aan de participatie van onze
nieuwkomers of gewoon eens kennismaken met andere culturen?
De gastheren en vrouwen z n zowel vr willigers van het AZC als
inwoners uit Drachten, en z hopen jou snel eens te mogen
begroeten t dens het Trefpunt op het AZC, Noorderend 2
te Drachten. Je hoeft je niet op te geven. Je kunt je de eerste keer
melden b de receptie en z vertellen je waar de gezelligheid zich
afspeelt.

WIL J OOK AAN DE SLAG
KAN J EXTRA HANDEN
GEBRUIKEN
LEES DAN SNEL VERDER

Extra handen
Kun je extra handen gebruiken in je organisatie of vereniging?
en wil je graag iets betekenen voor de nieuwkomers in onze
gemeente? Dan helpt de M.O.S. je graag verder.

Participatie en taal
Vanuit #Meedoen, samen aan de slag, willen w de bewoners
van het AZC meer activiteiten aanbieden zodat ze sneller
integreren, kennismaken met de Nederlandse gewoonten,
participeren en de Nederlandse taal kunnen leren. Hiervoor z n
w opzoek naar activiteiten in de gemeente Smallingerland
waar deze gemotiveerde nieuwkomers aan kunnen deelnemen.

Waar kan ik aan denken b een vr willigerswerk?
Er z n veel verschillende soorten van een vr willigerswerk. Dit
kan een eenmalig evenement of gebeurtenis z n. Maar ook een
wekel ks terugkomende activiteit. Misschien heeft de
organisatie extra hulp nodig b het uitdelen of schenken van
drinken, wandelingen maken, toezicht houden, naailes geven,
schminken, dieren verzorgen, materialen uitschiften of uitdelen,
en noem maar op.

Supporter
Hamza is supporter voor
#meedoen, samen aan de slag. H
is ook een bewoner op het AZC en
spreekt meerdere talen, waaronder
Nederlands.
Voor sommige bewoners van het
AZC of organisaties kan er een
drempel z n om vr willigerswerk
te gaan doen of aan te bieden door
de taalbarrière.
Hamza kan hierb begeleiden door
de eerste keren mee te gaan met
de bewoner naar de organisatie,
om de communicatie tussen beide
part en te ondersteunen.

ORIËNTEREND GESPREK

.

Amanda van der Veen - a.vanderveen@mosweb.nl
06-43807579 - www.centrumtalent.nl
https://www.facebook.com/aandeslagsmallingerland

DOEN JULLIE AL MEE?

Heb je een eenmalige of structurele klus en wil j ook graag je
steentje b dragen aan de participatie van bewoners van het
AZC. Neem dan contact op met Amanda voor een oriënterend
gesprek om de mogel kheden te bespreken, vragen te stellen
en vervolgstappen te maken.

KLUS AANBIEDEN
Door een concrete beschr ving van de klus of functie gaan we
opzoek naar een passende match. De kwaliteiten en interesses
van de toekomstige vr willigers z n bekend. Op deze manier
kan er een match op maat gemaakt worden. We stellen de
vr williger de klus voor en b interesse overleggen w de
kandidaat met jou.

KENNISMAKINGSGESPREK MET DE
VR WILLIGER
T dens een kennismakingsgesprek voor een structurele klus
gaat er een medewerker van M.O.S. mee. T dens dit gesprek
leer je elkaar kennen en de vr williger maakt kennis met de
locatie voor het vr willigerswerk, verwachtingen worden
uitgesproken en afspraken gemaakt.

AAN DE SLAG!
B een geslaagde match gaat de vr williger aan de slag. Er kan
voor een bepaalde periode gekozen worden of voor onbepaalde
t d. De medewerker van M.O.S. functioneert hierna als
tussenpersoon. Z bl ft in contact met jou en met de vr williger.

