MAATJES GEZOCHT
Diaconaal project Vluchtelingen van de Protestantse gemeenten Silvolde,
Etten, Terborg en Ulft, en Gendringen-Bontebrug in samenwerking met
VluchtelingenWerk Nederland.
In 2016 wil de burgerlijke gemeente Oude IJsselstreek ongeveer 150 vluchtelingen huisvesten.
VluchtelingenWerk Oost Nederland afdeling Oude IJsselstreek begeleidt vluchtelingen en heeft
aangegeven dat er dringend behoefte is aan maatjes. Nieuwkomers kunt u praktisch ondersteunen bij
het opbouwen van een zelfstandig bestaan in Nederland door uw gastvrijheid, door Nederlands met
hen te oefenen, door samen met hen te sporten, muziek te maken, te zingen etc.
Daarom zoeken we maatjes. U kunt zich (alleen of met z’n tweeën) opgeven op bijgevoegd formulier.
Uw naam en adres worden aan de coördinator Joyce Lurvink van VluchtelingenWerk Oost Nederland
afd. Oude IJsselstreek doorgegeven. Zij neemt contact met u op als er een vluchteling is die behoefte
heeft aan een maatje, zodat er een afspraak gemaakt kan worden.

-

Hoe ziet een maatje er uit?
Een gastvrijmaatje: zo nu en dan drinkt u een kopje koffie of thee met een vluchteling. Zo draagt u er
aan bij dat iemand zich wat meer thuis gaat voelen en de Nederlandse taal in dagelijkse
omstandigheden oefenen kan.

-

Een taalmaatje: u vindt het leuk om een gesprek te voeren met een vluchteling over iets uit de krant
of wat iemand geleerd heeft op de taalcursus, zodat een vluchteling de Nederlandse taal goed
oefenen kan.

-

Een sport/spel/muziekmaatje: u neemt een vluchteling mee naar de sportvereniging, muziek-, zangof dansvereniging waar u lid van bent, zodat iemand kennismaakt met wat er op dit vlak in Nederland
te doen is.

-

U kunt ook huiscoach van een gezin worden. U komt dan 1x per week bij het gezin om te kijken hoe
het met hen gaat. U helpt ze op weg in hun eigen woonomgeving, zoals kennis maken met de buren,
kijken welke hobby ze hebben, ze de weg wijzen naar een vereniging, een keer mee naar de dokter,
helpen bij uitzoeken van een fiets etc. Alle voorkomende dingen die helpen bij het integreren in de
samenleving.

-

Een dossier verantwoordelijke: bent u meer iemand die het papierwerk / de administratie graag
regelt voor de statushouder? Ook daar kunt u zich voor aanmelden.
Personalia:
Vluchtelingenwerk mag mij Bijzonderheden
benaderen voor:
Persoon 1:
O Gastvrijmaatje
Naam:
O Taalmaatje
Adres:
O Huiscoach
Telefoonnummer:
O Sport/spel/muziekmaatje
E-mail:
O Dossier verantwoordelijke
Persoon 2:
O Gastvrijmaatje
Naam:
O Taalmaatje
Adres:
O Sport/spel/muziekmaatje
Telefoonnummer:
O Huiscoach
E-mail:
O Dossier verantwoordelijke
Stuur je reactie zo spoedig mogelijk naar: w.zeevalkink@hotmail.com of j.marissink5@upcmail.nl of
predikant@pgETU.nl of met de post naar: mw. J. Marissink, Kloosterhof 137, 7064 BZ Silvolde of
Bart Visscher, Warmseweg 22, 7075 EL Etten.
Deze activiteit loopt voorlopig tot 15 oktober 2016.

