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Van de voorzitter 
 
2019 was het vierde jaar van de Stichting Nieuwe Alphenaren. De organisatie staat stevig 
overeind en heeft een goede roep tussen de vele Alphense organisaties.  
Ons doel blijft 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. 

We doen dit door koppels te smeden tussen statushouder en vrijwilliger. Ergens in 2017 
hadden we 140 actieve koppels, een duidelijk teken dat er behoefte bestaat aan een organisatie 
als de onze. Nu er steeds minder nieuwe statushouders in Alphen komen neemt ook het aantal 
koppels  geleidelijk af, zij het in mindere mate. Einde jaar stond het op ruim tachtig. Helaas 
neemt het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt in grotere mate af, zodat er einde jaar een 
tekort was van rond 10 vrijwilligers: Tien statushouders met soms een gezin kunnen we dus 
niet helpen. Wordt de urgentie om deze mensen in onze plaats te helpen wat minder gevoeld 
dan in het eerste jaar? Overigens zijn we dankbaar dat ook veel van onze vrijwilligers na 
beëindiging van een contact weer voor een nieuw koppel gaan en voor nieuwe ervaringen met 
deze mensen vanuit een zo andere cultuur. Als een koppel officieel beëindigd wordt, gaan de 
contacten tussen vrijwilliger en statushouder informeel meestal door. 

We zoeken nog een bestuurslid. Ook zoeken we iemand voor de planning van de activiteiten 
en iemand voor het contact met de pers.  

Dankbaar vermelden we de goede samenwerking met verwante organisaties als  Gilde 
SamenSpraak en Tom in de Buurt, en met eigenlijk al die organisaties die zich richten op het 
volwaardig kunnen deelnemen aan het leven in Alphen aan de Rijn door alle burgers.  

De activiteiten verliepen als voorgaande jaren: een bezoek aan Avifauna, een boottocht door 
Alphen en een inloopavond in Castellum. Hiervoor was grote belangstelling.  
Daar moet natuurlijk een budget voor zijn. We werden dan ook aangenaam verrast dat de 
collecte voor de Zomerdienst aan het Meer  in zijn geheel voor deze activiteiten aan onze 
Stichting werd overgedragen. 

 Vanaf deze plaats bedanken we al onze vrijwilligers voor hun geweldige inzet! We noemen 
nadrukkelijk ook de coördinatoren, die steeds weer zorgen voor een goede koppeling en die 
het eerste aanspreekpunt zijn voor de vrijwilligers. Er werken geen betaalde krachten bij de 
stichting. Uiteindelijk verbetert ons werk de kans op een succesvolle integratie van de grote 
groep statushouders. Dat leidt tot een beetje nieuw perspectief  voor mensen, die heel wat 
problemen in hun leven tegengekomen zijn en nog steeds tegenkomen en die dat perspectief 
zo nodig hebben.  
We gaan ons nieuwe, vijfde, 

 
 
drs. Coen Zuidema, voorzitter 
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Bestuur en organisatie 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond op 1 januari 2019 uit de volgende vrijwilligers: 
 

 Coen Zuidema, voorzitter; 
 Fried Logemann, secretaris; 
 Kees Wenting, coördinator; 
 Esmeralda Wybrands, communicatie; 
 Ruby Loppé, lid. 

 
Een opvolger voor Johan Kemker die in 2018 is overleden, wordt nog gezocht. Fried 
Logemann heeft tijdelijk de functie van penningmeester op zich genomen. 
 
Medio 2019 heeft Esmeralda Wybrands besloten het bestuur te verlaten. Als opvolger trad 
Willemien Vesseur in september toe tot het bestuur, maar wegens drukke werkzaamheden zag 
zij zich helaas genoodzaakt eind 2019 weer afscheid te nemen van het bestuur. Een opvolger 
wordt nog gezocht. 
 
Het bestuur van de stichting wordt bij het organiseren van activiteiten, in het bijzonder het 
koppelen van vrijwilligers en statushouders, ondersteund door vier coördinatoren 
(vrijwilligers), van wie een specifiek voor Boskoop en wijde omgeving.  
 
Vrijwilligers 
 
Ultimo 2019 waren er voor de stichting 84 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 92 personen. Het totaal aantal koppels sinds 
januari 2016 dat actief is, of is geweest, bedraagt inmiddels 340! 
 
Statushouders 

De gekoppelde statushouders komen ultimo 2019 uit elf landen, voornamelijk uit Syrië (52%) 
en Eritrea (29%). Eind 2018 was dit 65% uit Syrië en 25% uit Eritrea. 
Zij zijn vooral gehuisvest in Alphen aan den Rijn (73%) en Boskoop (14%), maar enkelen 
wonen in Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk.  
De stichting begeleidt ook een enkele statushouders buiten de gemeente Alphen aan den Rijn. 
De instroom van statushouders blijkt geleidelijk te verminderen. 
 
PR 

Onze website, www.nieuwealphenaren.nl, wordt continu verbeterd en uitgebreid, vooral met 
informatie over en voor statushouders. Sinds 2016 is ook onze Facebookpagina online,
www.facebook.com/nieuwealphenaren  Deze pagina heeft inmiddels 132 volgers. 
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De stichting heeft een folder over haar activiteiten beschikbaar in een papieren en een digitale 
versie. De folder is uitgebracht in vier talen: Nederlands, Engels, Arabisch en Eritrees 
(Tigrinya).  
Over Syrië en Eritrea hebben we aparte folders uitgebracht met informatie over deze landen. 

potentiele vrijwilligers 
directer aan te spreken. 
 
Met enige regelmaat heeft de stichting in 2019 weer persberichten verzonden naar lokale en 
regionale kranten, kerkbladen en andere (sociale) media, vooral met als doel de 
naamsbekendheid te versterken en daardoor vrijwilligers te interesseren. Deze persberichten 
werden goed ontvangen en meermalen geplaatst, zie ook onze website. 
In de lokale pers was er ook ruim aandacht voor onze sociale activiteiten, zoals het 
groepsbezoek aan Avifauna, en de inloopavond georganiseerd in het Theater Castellum. 
 
In oktober 2019 is een korte actie via Facebook gestart om direct Alphenaren aan te spreken 
om vrijwilliger te worden voor de stichting. In deze actie zijn enkele duizenden, Facebook 
gebruikende, Alphenaren uitgenodigd, maar zonder direct resultaat. Wel is regelmatig 
negatief gereageerd op de oproep voor vrijwilligers. 

Samenwerking, bijeenkomsten en presentaties 

Ook in 2019 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 activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inloopavond in Alphen, 
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. 
 
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 participeert in het overlegorgaan GRIP waarin een groot aantal vrijwilligers 
organisaties deelnemen, gericht op met name sociale hulp aan bewoners van de gemeente 
Alphen aan den Rijn. 
 
Andere contacten heeft de stichting gehad met onder andere: 

 taalinstituten Sagènn en Nederlandseles.nu; 
 de bibliotheek, TaalCafé en Taalhuis in Alphen aan den Rijn en Boskoop; 
 Stichting Geldzorg; 
 Stichting iDb, over bestrijding van discriminatie. 
 sociaal netwerk Ridderveld in Alphen-Noord. 

Bestuursleden van de stichting hebben presentaties over de activiteiten van de stichting 
gegeven in diverse kerken in Alphen aan den Rijn. 
 
De stichting was present op de verenigingenmarkten in winkelcentrum de Baronie en in 
winkelcentrum de Ridderhof.  
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Financiën 

Dankzij subsidies en donaties heeft de stichting in 2019 weer meerdere activiteiten kunnen 
organiseren voor statushouders, vrijwilligers en Alphenaren. Zo heeft de stichting subsidie 
mogen ontvangen van de gemeente Alphen aan den Rijn, en donaties van diverse kerken in 
Alphen. In het bijzondere werd de stichting deze zomer verrast door de uitverkiezing tot doel 
van de Zomerdienstcollecte 2019, met de bijzondere opbrengst van ruim 6.3  
 

 
Door de donatie van de Zomerdienst werd het mogelijk in september een boottocht voor 
statushouders en vrijwilligers te organiseren, naast de al eerder geplande activiteiten. De 
uitkering zal het ook mogelijk maken in de komende jaren een inloopavond te blijven 
organiseren! 
 
Het jaar is afgesloten met een batig saldo 6.417,=. 
Ultimo 2019 bedroeg het tegoed van de stichting daardoor 9.979,=. 
 
 

Inkomsten 2019  Uitgaven 2019  

Donaties door kerken 8.386 Bestuurskosten   

+ PG, Alphen    + administratie 106 

+ PKN de Lichtkring Alphen    + promotie 255 

+ Maranathakerk, Alphen    + bankkosten 150 

+ Adventskerk, Alphen   + reiskosten 50 

+ P.C.I. Heilige Thomas    

+ AK, Alphen, uit 2018  Ondersteuning vrijwilligers  

+ Oudhoornse kerk   + coördinatie en overleg 548 

+ Zomerdienst   + vrijwilligersbijeenkomsten 137 

    

Subsidies   Integratie-activiteiten  

+ Gemeente Alphen aan den Rijn 5.000  + inloopavonden 2.637 

+ Oranje Fonds, rest subsidie 2018 750  + groepsactiviteiten  4.242 

    

Donaties, particulieren 405   

    

Inkomsten totaal 14.541 Uitgaven totaal 8.124 
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Overzicht activiteiten 
 
Vrijwilligers 
 
Eind 2019 waren er voor de stichting 84 koppels van vrijwilligers en statushouders actief.  De 
meeste statushouders zijn gekoppeld aan een enkele vrijwilliger maar soms ook aan een 
echtpaar. Hierdoor bedraagt het totaal aantal actieve vrijwilligers 92 personen.  

Het totaal aantal koppels sinds januari 2016 dat actief is, of is geweest, bedraagt 340. In het 
jaar 2019 zijn uiteindelijk 142 koppels actief geweest. Van de oud koppels hadden er nog 56 
contact met elkaar bij een inventarisatie rond november. 

Statushouders 

Eind 2019 stonden er 82 statushouders en -
-

een vrijwilliger, waarbij het totale aantal betrokken statushouders 115 personen betrof. 

Werving vrijwilligers 

Helaas hebben zich maar een beperkt aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld gedurende het 
jaar. Gelukkig zijn vele (oud-)vrijwilligers doorgegaan met nieuwe statushouders, na hun 
eerste activiteit te hebben afgerond of afgesloten.  

Om de werving van vrijwilligers te verbeteren is hiervoor onder andere een specifieke training 
bij Het Begint met Taal gevolgd.  De wervingstekst op met name de website is hierop 
aangepast.  

Aan het eind van het jaar liep het aantal vrijwilligers iets achter bij het aantal statushouders 
dat een beroep deed op de Stichting Nieuwe Alphenaren.   

Aanmelding statushouders  

Statushouders weten de Stichting Nieuwe Alphenaren goed te vinden. Behalve door zich aan 
te melden via wijkcoaches van Tom in de buurt, melden statushouders zich ook regelmatig 
aan bij de stichting via het algemene e-mailadres van de stichting, door middel van WhatsApp 
of via landgenoten. 

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 vier 
coördinatoren. Voor informatie en antwoorden hebben we contacten gelegd met alle van 
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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 één vrijwilligersbijeenkomst 
georganiseerd. Daarbij hebben de vrijwilligers met elkaar kunnen kennismaken. Er werd 
bovendien volop informatie en ervaringen uitgewisseld.   

Voor taalcursussen gaan vrijwilligers nu naar de taalcursus die door de Bibliotheek wordt 
georganiseerd. Daarnaast heeft de sticht
georganiseerd voor vrijwilligers. 

SpreekTaal 1 en 2 aangeschaft. Ook heeft een aantal vrijwilligers individuele 
introductiesessies gevolgd. De Stichting Nieuwe Alphenaren is aangesloten bij de stichting 

 
volgen ter ondersteuning.   

Integratie-activiteiten 

Dankzij de toegekende subsidies en andere giften werd het wederom mogelijk in 2019 enkele 
evenementen te organiseren om het contact te vergroten tussen statushouders, inclusief 
familieleden en gekoppelde vrijwilligers. De inloopavond was in het bijzonder bedoeld om 
contact te faciliteren tussen statushouders, vrijwilligers en de bewoners van Alphen aan den 
Rijn.   

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

Hierna een kort verslag van deze activiteiten: 

 Bezoek aan Avifauna op 31 augustus 2019. Meer dan driehonderd statushouders en 
vrijwilligers met familieleden gaven zich op voor een bezoek aan het Alphense 
vogelpark. Gidsen van Avifauna begeleidden een groep. Het was voor allen een 
succesvolle en plezierige dag. 
 

 
deelnemers Alphen vanaf de boot.  
 

 Inloopavond in Theater Castellum op 26 oktober 2019, waarbij een gevarieerd 
programma werd geboden met muziek en traditioneel Syrische en Eritrese hapjes.  
De avond werd geopend met muziek van de Eritrese band K-Wa-Ko en afgesloten met 
de Syrische band Farah. Verder was er een kleine expositie van werk van Eritrese 
jongeren uit de gemeente Alphen aan den Rijn.  
Tijdens deze avond werd ook de opbrengst van de collecte tijdens de Zomerdienst 
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2019 bekend gemaakt en symbolisch overhandigd aan de voorzitter, Coen Zuidema, 
van de stichting. 
 

 
 
Deze avond werd drukbezocht met ruim 200 bezoekers. Iedereen kon terugkijken op 
een geslaagde avond. 
 

In het jaar 2019 is dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers door hun regulier een-op-
een contact met Alphense tweehonderd statushouders bereikt: 
 

 dat ze de Nederlands taal kunnen oefenen in de dagelijkse praktijk;  
 

 dat ze ervaring opdoen met Nederlandse gewoontes; 
 

 dat ze meer inzicht krijgen in officiële Nederlandse brieven en formulieren;  
 

 dat ze beter geïnformeerd zijn over de Nederlandse maatschappij door middel 
van praktische informatie over onder andere doktersbezoek, tandarts, 
ziekenhuis, openbaar vervoer, winkels, politie et cetera; 
 

 dat ze in contact gebracht zijn met mensen buiten hun eigen kring. 
 

Verder zijn statushouders uit de gemeente Alphen aan den Rijn mede met hulp van hun 
vrijwilligers begonnen aan een nieuwe baan! 


