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Van de voorzitter 

 

Afgelopen jaar was  ons vijfjarig jubileum. Dat hadden we graag met gepaste trots gevierd. 

We mogen blij zijn met wat we hebben bereikt. Door de corona perikelen is het niet tot een 

feest gekomen. Wel is er een persbericht uitgegaan, dat op onze website te vinden is.  

Ons doel was en 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 van een statushouder met een vrijwilliger. Over de jaren zijn er 400 koppels actief 

geweest. Van de statushouders die  vanaf 2014 in Alphen zijn gekomen, inclusief gezinsleden, 

hebben we ongeveer 2/3 bereikt.  

Het afgelopen jaar zijn de meeste koppels langzaam op gang gekomen. De coördinatoren 

bleven contact houden met de vrijwilligers. Aan het eind van het jaar hadden we 61 fulltime 

koppels actief. Aan het eind van het jaar kwamen we een tiental vrijwilligers tekort, mede als 

gevolg van de corona pandemie. Niet goed voor statushouders die niet snel gekoppeld konden 

worden. Des te schrijnender omdat er nog steeds nieuwe statushouders bij zullen komen. We 

zijn dankbaar dat een goed aantal oud-vrijwilligers zich weer voor een volgende keer willen 

inzetten. Misschien wel de beste reclame voor dit werk! 

Bij de 61 fulltime koppels zijn 94 statushouders betrokken. Deze komen voornamelijk uit 

Syrië en Eritrea, er zijn nu ook een tiental uit Turkije bij.  

We konden gelukkig weer een bezoek aan het vogelpark Avifauna organiseren met 280 

personen verspreid over twee dagen. Twee boottochten met in tot totaal 120 deelnemers 

vonden plaats in september. Andere activiteiten, zoals inloopavond en jubileum festiviteiten 

waren niet mogelijk. 

Voor de website werd gewerkt aan een drastische vernieuwing, die januari 2022 zijn beslag 

zal krijgen.  

Via regelmatige nieuwsbrieven aan de vrijwilligers werd het contact met de statushouders zo 

goed mogelijk onderhouden.  

We zijn dankbaar voor de giften van particulieren en kerken die we mochten ontvangen en 

voor de sponsoring va de gemeente. Maar niet in de laatste plaats past ons grote dank aan 

onze coördinatoren, die toezien  op het voorspoedig reilen en zeilen van de koppels, en grote 

dank aan onze vrijwilligers en statushouders.  

Hoe lang we dit werk zullen blijven doen is afhankelijk van de toestroom van nieuwe 

statushouders, die nog niet is opgedroogd. Ons werk verbetert de kans op een succesvolle 

integratie. Dat perspectief  willen we blijven geven. 

 

drs Coen Zuidema, voorzitter  
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Bestuur en organisatie 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond op 1 januari 2021 uit de volgende vrijwilligers: 

✓ Coen Zuidema, voorzitter; 

✓ Fried Logemann, secretaris; 

✓ Frank Wemmenhove, penningmeester 

✓ Kees Wenting, coördinator; 

✓ Ruby Loppé, lid. 

✓ Danny Wortman, lid. 

 

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 2021 waren er voor de stichting ondanks de coronapandemie 60 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 68 

personen. Het totaal aantal koppels sinds december 2015 dat actief is, of is geweest, bedraagt 

inmiddels 399! 

 

Statushouders 

De gekoppelde statushouders komen ultimo 2021 uit twaalf landen, voornamelijk uit Syrië 

(44%) en Eritrea (22%) en Turkije (10%). Zij zijn vooral gehuisvest in Alphen aan den Rijn 

(65%) en Boskoop (18%) en Hazerswoude Rijndijk (9%), en enkelen wonen in Hazerswoude 

Dorp, Benthuizen en Koudekerk.  

De instroom van statushouders in Alphen aan den Rijn is na een dip in 2020 met 47 mensen in 

2021 toegenomen tot waarschijnlijk meer dan 126 mensen. 
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PR 

Onze website, www.nieuwealphenaren.nl, is eind 2021 geheel gemoderniseerd en wordt 

continu verbeterd en uitgebreid, vooral met informatie over en voor statushouders.  

Ook onze Facebookpagina is online,  www.facebook.com/nieuwealphenaren. Deze pagina 

heeft inmiddels 287 volgers. 

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. 

 

In 2021 zijn weer korte acties via Facebook gevoerd om Alphenaren direct aan te spreken om 

vrijwilliger te worden voor de stichting. In deze actie zijn enkele duizenden, Facebook 

gebruikende, Alphenaren uitgenodigd, maar tot nu toe zonder direct resultaat.  

Wel is in het algemeen positief gereageerd op de oproep voor vrijwilligers. 

 

Samenwerking, bijeenkomsten en presentaties 

Door de coronapandemie hebben de activiteiten van de stichting en haar vrijwilligers ook in 

2021 helaas vrijwel stilgelegen. 

In juni 2021 is er nog wel een bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd. 

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. 

Contacten heeft de stichting verder gehad met onder andere: 

✓ Het Gilde SamenSpraak 

✓ Tom in de buurt 

✓ Kwadraad 

✓ taalinstituten Sagènn en Nederlandseles.nu en  EchtNederlands; 

✓ de bibliotheek, TaalCafé en Taalhuis in Alphen aan den Rijn; 

✓ Stichting Geldzorg; 

✓ Stichting iDb, over bestrijding van discriminatie. 

✓ sociaal netwerk Ridderveld in Alphen-Noord. 

✓ Diaconaal Platform Alphen 

 

 

http://www.nieuwealphenaren.nl/
http://www.facebook.com/nieuwealphenaren
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Financiën 

Dankzij subsidies en donaties heeft de stichting in 2021 toch weer enkele activiteiten kunnen 

organiseren voor statushouders, vrijwilligers en Alphenaren. Zo heeft de stichting subsidie 

mogen ontvangen van de gemeente Alphen aan den Rijn en meerdere donaties van diverse 

kerken en particulieren in Alphen aan den Rijn. 

 

 

Het jaar is afgesloten met een batig saldo van 29 €. Ultimo 2021 bedroeg het banktegoed van 

de stichting euro.12.281 €. 

 

Als gevolg van de corona crisis konden diverse geplande activiteiten niet plaatsvinden, met 

als gevolg een klein positief financieel resultaat en als gevolg daarvan een nog steeds relatief 

hoog banksaldo. 

 
  

Inkomsten 2021 Euro Uitgaven 2021 Euro 

Donaties door kerken 1.706 Bestuurskosten 291 

+ De Goede Bron 
 

+ administratie 
92 

+ Maranatha kerk  Alphen 
 

+ promotie 
 

+ PKN de Lichtkring Alphen 
 

+ website 
28 

+ Adventskerk Alphen 
 

+ bankkosten 
171 

 
 

+ reiskosten 
 

 
 

 
 

Subsidies  Ondersteuning vrijwilligers 1.001 

+ Gemeente Alphen aan den Rijn 3.500 + coördinatie en overleg 558 

 
 

+ lesmateriaal 
443 

Donaties, particulieren 
70 

Integratie-activiteiten 
 

 
 

+ inloopavonden 
 

  + groepsactiviteiten 3.955 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inkomsten totaal 
5.276 

Uitgaven totaal 
5.247 
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Overzicht activiteiten 

 

Vrijwilligers 

Eind 2020 waren er voor de stichting 60 koppels van vrijwilligers en statushouders actief.  De 

meeste statushouders zijn gekoppeld aan een enkele vrijwilliger maar soms ook aan een 

echtpaar. Het aantal actieve en beschikbare vrijwilligers bedraagt in totaal 68 personen. 

Meerdere oud-vrijwilligers hebben aangegeven weer beschikbaar te zijn na corona. 

Het totaal aantal koppels sinds december 2015 dat actief is, of is geweest, bedraagt 399. In het 

jaar 2021 zijn uiteindelijk 96 koppels actief geweest.  

 

Statushouders 

Eind 2021 stonden er 89 statushouders eenheden (individuen en echtparen) aangemeld bij de 

stichting. Hiervan waren 60 statushouders eenheden gekoppeld (in totaal 85 personen). 

 

Werving vrijwilligers 

In 2021 zijn ook via Facebook oproepen gedaan om vrijwilligers te werven. Het aantal 

vrijwilligers dat zich tijdens het jaar heeft aangemeld was, ondanks corona, ongeveer 

tweemaal zo hoog als in de voorgaande twee jaren. Gelukkig zijn vele (oud-) vrijwilligers 

doorgegaan met nieuwe statushouders, na hun eerste activiteit te hebben afgerond of 

afgesloten.  

Aan het eind van het jaar liep het aantal vrijwilligers 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 en trajectcoaches van Kwadraad, melden 

statushouders zich ook regelmatig aan bij de stichting via het algemene e-mailadres van de 

stichting, door middel van WhatsApp of via landgenoten. Het aantal nieuwe aanmeldingen 

was in 2021 veel hoger dan de voorgaande twee jaren. 

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 

belang zijnde organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn. Veel informatie hebben we 

verzameld en geplaatst op onze website www.nieuwealphenaren.nl    

  

Door corona hebben we in het afgelopen jaar slechts een vrijwilligersbijeenkomst 

georganiseerd.  

http://www.nieuwealphenaren.nl/
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Voor taalcursussen gaan vrijwilligers nu naar de taalcursus die door de Bibliotheek wordt 

georganiseerd.  

We ondersteunen vrijwilligers met de taalcursus ‘Spreektaal’ van de stichting ‘Het Begint met 

Taal’ waarbij de Stichting is aangesloten. 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 wederom mogelijk in 2021 enkele 

evenementen te organiseren om het contact te vergroten tussen statushouders, inclusief 

familieleden en gekoppelde vrijwilligers.  

Echter door corona bleven de activiteiten beperkt tot twee bezoeken aan Avifauna.  

Meer dan 280 vrijwilligers en statushouders met familieleden bezochten het Alphense 

vogelpark op 24 juli en 21 augustus.  

De Avifauna boottochten op 26 september konden ondanks coronamaatregelen  toch 

doorgang vinden, maar met een beperkt aantal deelnemers. In totaal maakten 120 deelnemers 

een tocht door het Groene Hart.   

In het jaar 2021 is dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers door hun regulier een-op-

een contact met zo’n 172 Alphense 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. 

 

 


