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Van de voorzitter 
 
Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Nieuwe Alphenaren. Lag bij het eerste 
jaarverslag nog de nadruk op de opbouw van de stichting in al haar facetten, in dit tweede 
jaarverslag kunt u alles lezen over de grootste uitdaging waarvoor we staan bij het uitbouwen 
van de stichting: het blijven aantrekken, ondersteunen en motiveren van voldoende 
vrijwilligers. 
 
Het doel van de Stichting Nieuwe Alphenaren is het samenbrengen van statushouders en 
Nederlanders in de gemeente Alphen aan den Rijn. Zo wordt de afstand tussen deze groepen 
verkleind en helpen we de statushouders op weg naar sociale participatie en zelfredzaamheid. 

 
 
In 2017 hebben we het cursuspakket ter ondersteuning van onze statushouders en vrijwilligers 
uitgebreid. Daarnaast hebben we allerlei activiteiten voor de statushouders georganiseerd.  
Terugkijkend kunnen we zeggen dat ook dit jaar op allerlei gebieden onze verwachtingen zijn 
overtroffen. 
 
Het aantal actieve koppels liep vanaf het midden van het jaar geleidelijk op naar uiteindelijk 
130. In totaal hebben we 230 koppels gehad. Tellen we de gezinsleden mee dan hebben we 
circa 65% van de volwassen statushouders bereikt die in Alphen aan den Rijn zijn komen 
wonen sinds 2014. Er melden zich nog nieuwe statushouders, er komen ook nieuwe 
vrijwilligers, maar het tekort aan vrijwilligers blijft. Veel dank aan onze huidige vrijwilligers 
die toegewijd, trouw en vasthoudend zijn! 
 
Direct hierna noem ik onze vijf coördinatoren. Zij vormen nog steeds het kloppend hart van 
onze stichting. Zij houden afzonderlijke gesprekken met iedere vrijwilliger en statushouder. 
Vervolgens zoeken zij naar een goede match en koppelen ze de statushouder aan zijn of haar 
nieuwe maatje. De coördinator houdt regelmatig voortgangsgesprekken en is altijd bereikbaar. 
Geen enkele vrijwilliger staat er alleen voor. In dit verband noem ik ook de nieuwsbrief voor 
de vrijwilligers en de vrijwilligersbijeenkomsten van de stichting. 
 
In 2017 ontvingen we giften van diverse Alphense organisaties, kerken en een enkele 
particulier. Daarnaast werden we gesponsord door de gemeente Alphen aan den Rijn, het 
Rabobank Coöperatiefonds en het Oranje Fonds. Door deze bijdragen konden we allereerst de 
bestaande cursussen blijven geven en het pakket uitbreiden. Zo zijn voor de vrijwilligers 

cultuurverschillen met Eritrea. Voor Eritrese statushouders is eenmalig een uitgebreide 
interactieve workshop gehouden in het Tigrinya (Eritrese taal) over Nederlandse gewoonten, 
gebruiken, regels en wat men van Nederlandse burgers verwacht. In navolging hiervan 
organiseerde de gemeente nog twee soortgelijke workshops. Onze workshops werden door de 
deelnemers positief geëvalueerd.  
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Naast het aanbieden van de workshops hebben we geprobeerd de Nieuwe Alphenaren meer 
bekend te maken met hun eigen gemeente, met de inwoners ervan en met elkaar. We 
organiseerden daartoe inloopavonden in verschillende wijken van Alphen aan den Rijn en ook 
in Boskoop. Deze avonden werden goed bezocht door zowel statushouders als vrijwilligers. 
Ook toonden de burgemeester en een wethouder hun belangstelling. Daarentegen blijft het 
betrekken van de wijkbewoners bij dit soort evenementen nog een uitdaging. 
 
Een feestelijk karakter hadden de bezoeken aan óf Avifauna óf het Archeon en de twee 
boottochten door Alphen aan den Rijn, die al snel overtekend waren. Zo maakten de Nieuwe 
Alphenaren met hun maatjes kennis met belangrijke Alphense uitgaansmogelijkheden. 
Genoemd moet ook worden de Late lunch aan de Zegerplas, op een zonnige zomernamiddag, 
aangeboden door de Protestantse kerken Ridderveld/Oudshoorn. De middag was open voor 
iedereen, maar in het bijzonder waren hier statushouders, vrijwilligers en kerkleden welkom. 
 
Met onze website, die we zo actueel mogelijk houden, geven we inzicht in onze organisatie. 
We hadden goede toegang tot de lokale pers, waaronder ook de Alphense editie van het 
Algemeen Dagblad. Verschillenden interviews met koppels en de verslaggeving van diverse 
activiteiten waren daarvan het gevolg. 
 
De goede contacten die in het eerste jaar al werden gelegd zijn voortgezet met diverse 
organisaties die ook betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen in Alphen. Ik noem de 
gemeente, Tom in de buurt, Gilde SamenSpraak, de bibliotheek in Alphen en Boskoop, 
diverse organisatoren van taalcursussen, kerken en andere. We werken zo goed mogelijk 
samen, ieder binnen onze eigen doelstelling. 
 
Het bestuur nam halverwege het jaar met pijn in het hart afscheid van Batoel El-Jeaid als 
bestuurslid communicatie. Batoel heeft ruim bijgedragen aan het leggen van contacten met de 
pers en andere groepen, aan de website, maar vooral aan het organiseren van de attracties. 
Verder was ze ons steunpunt in Boskoop. Voor haar is het goed dat ze zich nu is gaan wijden 
aan haar eigen carrière. 
 
Samenvattend: Het tweede jaar hebben we onze organisatie en activiteiten fors kunnen 
uitbouwen. Positieve sfeer en creativiteit, noodzakelijke voorwaarden daarvoor, zijn daarbij 
leidend. Dat geldt binnen het bestuur en binnen onze gehele organisatie en gelukkig ook in de 
contacten naar buiten. Tegelijkertijd ligt hier de uitdaging voor volgend jaar! Blijven we met 
onze toegenomen ervaring voldoende alert op nieuwe kansen? Blijven we elkaar voldoende 
stimuleren? Kunnen we het tekort aan vrijwilligers, dat door de aanwas van nieuwe 
statushouders nooit helemaal weggaat, snel genoeg oplossen?  
Door de goede resultaten van de afgelopen twee jaar zijn we vol goede moed. In groot Alphen 
aan den Rijn moet elke inwoner volwaardig meetellen. Ons doel blijft onze Nieuwe 
Alphenaren daarbij te helpen en te stimuleren. 
 
Er werken geen betaalde krachten bij de stichting. 
 
Namens het bestuur, 
drs. Coen Zuidema, voorzitter 
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Bestuur en organisatie 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond op 1 januari 2017 nog steeds uit dezelfde zes vrijwilligers als in 2016, te 
weten: 

 Coen Zuidema, voorzitter; 
 Johan Kemker, penningmeester; 
 Fried Logemann, secretaris; 
 Kees Wenting, coördinator; 
 Batoel El-Jeaid, communicatie; 
 Ruby Loppé, lid. 

 
Medio 2017 heeft Batoel om persoonlijke redenen het bestuur verlaten. Begin 2018 hopen we 
deze vacature weer te kunnen vervullen. 
De bestuursleden van de stichting worden bij het organiseren van activiteiten inmiddels 
ondersteund door vier additionele coördinatoren (vrijwilligers), van wie een specifiek voor 
Boskoop en wijde omgeving.  
 
Vrijwilligers 
 
Ultimo 2017 waren er voor de stichting meer dan 125 koppels van vrijwilligers en 
statushouders actief. De meeste statushouders zijn gekoppeld aan een enkele vrijwilliger. Er 
zijn soms echter ook echtparen en buren betrokken bij het werk van de vrijwilliger, waardoor 
het totaal aantal actieve vrijwilligers nu uitkomt op meer dan 150 personen. Het totaal aantal 
koppels sinds januari 2016 dat actief is, of is geweest, bedraagt inmiddels meer dan 230. 
 
Statushouders 

Ultimo 2017 waren 160 statushouders aangemeld bij de stichting. Van hen zijn 138 gekoppeld 
aan een vrijwilliger.  
De statushouders komen uit meer dan tien landen, voornamelijk uit Syrië (65%) en Eritrea 
(26%). Zij zijn vooral gehuisvest in Alphen aan den Rijn (75%) en Boskoop (15%), maar 
enkelen komen ook uit Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk. De stichting begeleidt ook 
enkele statushouders in Langeraar en Leimuiden. 
 
PR 

Begin 2016 hebben we de website van de stichting www.nieuwealphenaren.nl gelanceerd. 
Deze site wordt continu verbeterd en uitgebreid, vooral met informatie over en voor 
statushouders. In 2016 is ook onze Facebookpagina van start gegaan,
www.facebook.com/nieuwealphenaren/  Deze pagina heeft inmiddels 96 volgers en kreeg in 
2017 18.000 bezoeken. 
De stichting heeft een folder over haar activiteiten beschikbaar in een papieren en digitale 
versie. De folder is uitgebracht in vier talen: Nederlands, Engels, Arabisch en Eritrees 
(Tigrinya). Over Syrië en Eritrea hebben we medio 2017 aparte folders uitgebracht met onder 
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andere informatie over deze landen. 
 
Met enige regelmaat heeft de stichting persberichten verzonden naar lokale en regionale 
kranten, kerkbladen en andere (sociale) media, vooral met als doel publiciteit te krijgen voor 
het werven van vrijwilligers. Deze persberichten werden goed ontvangen en meermalen 
geplaatst, zie onze website. 
In de lokale pers was er ook ruim aandacht voor onze sociale activiteiten, zoals de 
groepsbezoeken naar Avifauna en Archeon, en de inloopavonden georganiseerd in wijkcentra 
de Ridder en Westerhove en het Theater Castellum (zie pagina 11). 
 
Samenwerking, bijeenkomsten en presentaties 

Ook in 2017 hebben we weer met vele organisaties binnen en buiten Alphen aan den Rijn 
gesproken over onze activiteiten.  
 
Vooral met Tom in de buurt hebben we veel samengewerkt bij de organisatie van sociale 
activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inloopavonden in Alphen en Boskoop, maar ook 
aan de inzet van vrijwilligers ten behoeve van statushouders.  
Tom in de buurt is, samen met ons en bibliotheek Rijn en Venen, betrokken bij het Taalcafé in 
Boskoop. 
 
Ook met het Gilde SamenSpraak in Alphen aan den Rijn heeft de Stichting Nieuwe 
Alphenaren regelmatig overleg over gezamenlijke activiteiten en begeleiding van 
statushouders. 
 
De stichting neemt deel aan de bijeenkomsten van het sociaal netwerk Ridderveld in Alphen-
Noord. 
 
Voor de financiering van de activiteiten, en de werving van vrijwilligers hebben we ook in 
2017 weer regelmatig contact gehad met kerken en het Diaconaal Platform Alphen. 
Voor verdere financiering van activiteiten heeft de stichting eind 2016 contact gehad met de 
gemeente Alphen aan den Rijn, het Rabobank Coöperatiefonds, het VSB Fonds Alphen aan 
den Rijn, en met het Oranje Fonds. Dit heeft geleid tot de toekenning van subsidies door de 
gemeente Alphen aan den Rijn, het Rabobank Coöperatiefonds en het Oranje Fonds (zie 
verder het hoofdstuk Financiën op pagina 7). 
 
Overige contacten heeft de stichting gehad in de vorm van: 

 contacten met politieke partijen ChristenUnie, GroenLinks en CDA; 
 overleg met taalinstituten TAMA en Sagènn; 
 contact met de bibliotheek, TaalCafé en Taalhuis in Alphen aan den Rijn en Boskoop; 
 contact met Stichting Geldzorg. 

Bestuursleden van de stichting hebben presentaties over de activiteiten van de stichting 
gegeven in diverse kerken in Alphen aan den Rijn, bij de Rotary, en bij de diverse andere 
contacten die hiervoor zijn genoemd. 
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Financiën 

Dankzij een aantal subsidies heeft de stichting in 2017 meerdere activiteiten kunnen 
organiseren voor statushouders, vrijwilligers en Alphenaren. Zo heeft de stichting onder 
andere subsidies mogen ontvangen van de gemeente Alphen aan den Rijn, het Rabobank 
Coöperatiefonds, het Oranje Fonds, de Rotary Koudekerk, en van diverse kerken in Alphen. 
 
Ook van anderen heeft de stichting onverwachte giften ontvangen. 
 

 

Ultimo 2017 3.910,= 

Inkomsten  Uitgaven  

Donaties door kerken 3.379 Bestuurskosten   

+ Adventskerk, Alphen    + administratie 200 

+ Kruiskerk, Alphen    + promotie 248 

+ Lichtkring, Alphen    + bankkosten 116 

+ Maranathakerk, Alphen     

+ de Bron, braderie   Coördinatiekosten  

Subsidies    + overleg 893 

+ Gemeente Alphen aan den Rijn 5.000  + lesmateriaal 1.411 

+ Rabobank Coöperatiefonds 2.000  + cursussen 2.307 

+ Oranje Fonds 3.000  + vrijwilligersbijeenkomsten 275 

  

Donaties, particulieren Integratie-activiteiten  

+ PGCJ 1.250   + inloopavonden 6.704 

+ Rotary Koudekerk 1.000   + groepsactiviteiten  2.752 

Overige inkomsten 493   

    

Inkomsten totaal 16.122 Uitgaven totaal 14.907 
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Overzicht activiteiten 
 
Vrijwilligers 
 
Ultimo 2017 waren er voor de stichting 129 koppels van vrijwilligers en statushouders actief. 
De meeste statushouders zijn gekoppeld aan een enkele vrijwilliger. Er zijn soms echter ook 
echtparen en buren betrokken bij het werk van de vrijwilliger, waardoor het totaal aantal 
actieve vrijwilligers nu uitkomt op 157 personen. 
Het totaal aantal koppels sinds januari 2016, dat actief is, of is geweest, bedraagt 234. 
In het verslagjaar heeft de stichting een gedragscode opgesteld voor het omgaan met 
statushouders. Deze gedragscode is bedoeld voor vrijwilligers en is ook gepubliceerd op onze 
site. We hebben deze code opgesteld mede in verband met het incidenteel begeleiden van 
jongeren door onze vrijwilligers. 
 
Statushouders 
 
Ultimo 2017 waren 160 statushouders aangemeld bij de stichting. Van hen zijn 138 gekoppeld 
aan een vrijwilliger. 
 
Werving vrijwilligers 
 
In 2017 hebben vrijwilligers zich voornamelijk aangemeld naar aanleiding van 
wervingsartikelen in de lokale kranten en berichten in het AD, editie Groene Hart. Ook 
berichten in de kerkbladen, website en Facebook en een vacature in de vacaturebank van Tom 
in de buurt hebben geleid tot aanmeldingen. Tot slot heeft ook het enthousiasme van maatjes 
tot de aanmelding van nieuwe vrijwilligers geleid.  
In totaal hebben onze coördinatoren in 2017 meer dan honderd individuele 
kennismakingsgesprekken met vrijwilligers gevoerd. 
Aan het eind van het jaar liep het aantal vrijwilligers evenwel wat achter bij het  inmiddels 
gestegen aantal - statushouders dat een beroep op de Stichting Nieuwe Alphenaren deed.  
 
Aanmelding statushouders  
 
Statushouders weten de Stichting Nieuwe Alphenaren goed te vinden. Behalve door zich aan 
te melden via wijkcoaches van Tom in de buurt en taalscholen, melden statushouders zich ook 
regelmatig aan bij de stichting via het algemene e-mailadres van de stichting, door middel van 
WhatsApp of via landgenoten. 
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Speciaal voor Eritrese statushouders heeft de stichting op 12 augustus een workshop 
georganiseerd. Deze werd gegeven door Binyam Andrebhan van de organisatie Nieuwlander

 

 
De onderwerpen die Andrebhan in de workshop besprak waren: 

 Belangrijkste rechten en plichten verbonden aan de verblijfsvergunning, 
democratische rechtstaat (regels en procedure), overtredingen en strafbare feiten; 

 Financiën (vaste lasten & inkomsten, en schulden), (geestelijke) 
gezondheidszorg, onderwijs & beroepsoriëntatie; 

 Onderwijs & beroepsoriëntatie, cultuurverschillen & opvoeding en man-
vrouwverhoudingen; 

 Belang van zelfredzaamheid, goede buurschap, opbouwen van netwerken, 
communicatie; assertiviteit en actieve houding. 
 

 
Nadat Stichting Nieuwe Alphenaren het initiatief had genomen tot deze eerste workshop, 
heeft de gemeente Alphen aan de Rijn twee vervolgsessies georganiseerd, op 21 oktober en 4 
november 2017. De workshops, die een hele dag duren, worden gegeven in een Eritrese taal, 
Tigrinya. 
Alle volwassen Eritrese statushouders zijn nu uitgenodigd voor deze workshops. 
 
De inschatting is dat we in totaal meer dan 65 procent van de volwassen statushouders hebben 
bereikt die in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn gearriveerd in de jaren vanaf 2014.  
 
In totaal zijn in 2017 meer dan 110 individuele kennismakingsgesprekken met statushouders 
gehouden. 
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Ondersteuning vrijwilligers  

De Stichting Nieuwe Alphenaren ondersteunt haar vrijwilligers op verschillende manieren. In 
eerste instantie kunnen vrijwilligers met vragen en problemen terecht bij één van onze vijf 
coördinatoren. Voor informatie en antwoorden hebben we contacten gelegd met alle van 
belang zijnde organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn. Veel informatie hebben we 
verzameld en geplaatst op onze website www.nieuwealphenaren.nl.  

Voor de vrijwilligers hebben we in het afgelopen jaar twee vrijwilligersbijeenkomsten 
georganiseerd. Daarbij hebben de vrijwilligers met elkaar kunnen kennismaken. Er werd 
bovendien volop informatie en ervaringen uitgewisseld. Ook werd aandacht besteed aan het 
geven van algemene informatie en informatie over cultuurverschillen. 

De stichting heeft de (taal) cursus voor vrijwilligers gecontinueerd. Deze cursus is opgezet om 
de vrijwilligers hulpmiddelen aan te reiken om statushouders met de Nederlandse taal te 
helpen, vooral die statushouders die net zijn begonnen of moeite hebben met de taal. Deze 
cursus is speciaal ontwikkeld op verzoek van de stichting. Een professionele taaldocent van 
taalinstituut Tama geeft deze cursus, die in 2017 viermaal is georganiseerd en is gevolgd door 
48 vrijwilligers. Bij de cursus ontvangen de vrijwilligers een uitgebreid cursusdocument.  

Daarnaast heeft de stichting eenmalig de cursus Omgaan met grenzen stellen  en een 
workshop over Eritrea georganiseerd, beide gegeven door ervaren en professionele docenten. 

We ondersteunen vrijwilligers ook met de taalcursus Spreektaal  van de stichting Het Begint 
met Taal . Hiervoor hebben we in 2017 een paar extra series van de cursussen SpreekTaal 1 
en 2 aangeschaft. Ook heeft een aantal vrijwilligers individuele introductiesessies gevolgd. De 
Stichting Nieuwe Alphenaren is aangesloten bij de stichting Het Begint met Taal . Hierdoor 
kunnen vrijwilligers additionele webinars en trainingen volgen ter ondersteuning.  
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Integratie-activiteiten 

Dankzij de toegekende subsidies en andere giften werd het mogelijk in 2017 een aantal 
evenementen te organiseren om het contact te vergroten tussen statushouders, inclusief 
familieleden en gekoppelde vrijwilligers. We brachten daarbij onder meer gezamenlijke 
bezoeken aan Avifauna en Archeon in Alphen aan den Rijn. 

Ook werd door de subsidies de organisatie van inloopavonden in verschillende wijken van 
Alphen aan den Rijn mogelijk. Deze avonden waren bedoeld om contact te faciliteren tussen 
statushouders en wijkbewoners.  

Gezien de grote deelname aan alle evenementen voorzagen ze kennelijk in een behoefte. 

Hierna doen wij u kort verslag van de verschillende activiteiten van de stichting. 

 Bezoek aan Avifauna, 1 juli 2017 
Ondanks het wat regenachtige weer namen 115 mensen, statushouders en vrijwilligers met 
familieleden deel aan dit bezoek aan het Alphense vogelpark. Gidsen van Avifauna 
begeleidden de groepen. 
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 Bezoek Archeon, 1 juli 2017 
Aan dit bezoek aan het Alphense museumpark Archeon namen 34 statushouders met familie 
en vrijwilligers deel. 
 

 
 

 Boottochten Avifauna, 1 oktober 2017 
Ook de boottocht door Alphen aan den Rijn voor statushouders en vrijwilligers en 
familieleden trok veel belangstelling. Er werd tweemaal een tocht van een uur door Alphen 

aan deel! 
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 Inloopavonden in Alphen aan den Rijn en Boskoop. 
Tijdens de braderie in Boskoop werden activiteiten georganiseerd in samenwerking met Tom 
in de buurt, hetgeen veel bezoekers trok. 
 
In Alphen aan de Rijn, om het contact tussen wijkbewoners en statushouders te 
vergemakkelijken, zijn in 2017 in de wijken Noord (wijkcentrum de Ridder), West 
(wijkcentrum Westerhove), en Centrum (Theater Castellum), inloopavonden georganiseerd, 
waarbij een gevarieerd programma werd geboden met (Syrische) muziek en traditioneel-
Syrische hapjes. Deze avonden werden druk bezocht met meer dan honderdvijftig bezoekers, 
en bij de slotavond in Theater Castellum zelfs meer dan tweehonderdvijftig bezoekers! 
Bij de slotavond trad ook het Alphense Shantykoor, de Kreunende Sluisdeuren  op, met veel 
succes! 
 

 


