
 
    ONZE ACTIVITEITEN IN 2017 

                                                  
 68  huishoudens  143 personen  10 landen 
 15 x twee ouders  83 volwassenen  1-Eritrea, 2-Syrie, 3-Somalie 
 13 x één ouder  60 kinderen   Georgië, Macedonia,  
40 alleenstaand      Guinee, Sierra Leone, Irak,  
          
 

             
spreekuur   fietsenplan   pc plan    
elke woensdag  7 fietsen   pc’s via ROC Albeda 
10 – 12 uur   1 vrijwilliger   1 vrijwilliger 
700 bezoekers p. jr. 
10 vrijwilligers/tolken 
 

          
     
bijeenkomsten      samenwerking   
Voorlichting koken 14 jongens    Open Hof/Ontmoetingskerk 
Idem contact 9 jongens     Voedselbank/kledingbank 
Idem koken & contact 11 meisjes    Vluchtelingenwerk 
Idem vrijwilligerswerk 9 pers.    Leger des Heils; gemeente 
Hiphop&sport 18 pers. 
Sport&spel 18 pers.      vrijwilligers incl. div.taken 
Deelname krant maken 10 pers.    totaal 23 vrijwilligers 
 
5 vrijwilligers 

        
Contact       Noodfonds 
Paul Bergmans, tel 010 – 2203491    NL 44 INGB 0008 2868 11 
of e-mail ripa@planet.nl     t.n.v. Steunpunt VOZ  
        o.v.v. noodfonds 

mailto:ripa@planet.nl


Vluchtelingen aan het woord 
    

Wat was je eerste gedachte toen je in Nederland aankwam ? 

Ik ben veilig. Ik had geen idee hoe Nederland eruit zou zien. Nederland is een 

land waar je veilig kunt leven. Dat was mijn bedoeling. (Somalier) 

 

Ik kwam in Ter Apel. Daar was bijna niemand. Ik zei ”Wat is dit, is dit 

Nederland, we zijn verkeerd”. Er was helemaal niets te doen. Later gingen we 

naar Nijmegen. Daar heb ik mensen gezien, en huizen. Het was spannend, nieuw 

land, nieuwe mensen, nieuwe taal. Ik kende de taal helemaal niet. Het was echt 

moeilijk. Iedereen praatte, en ik keek gewoon: wat, wat moet ik zeggen, wat 

moet ik doen ? (Afghaanse jongere). 

 

Wat vind je typisch Nederlands?  

Hier hebben mannen, jongens, meisjes, vrouwen, dezelfde rechten. Als hier een 

man iets wil doen, dan kan een vrouw dat ook doen. Maar Afghanistan.. Vrouwen 

en meisjes hebben weinig rechten, met politiek, met werk, met alles. Dus die 

rechten zijn echt Nederlands. Ja, die rechten zijn erg belangrijk voor mij. 

(Afghaanse jongere) 

 

Afspraken maken voor bezoek. Als je in Somalië zegt “Ik kom bij je”, of als 

iemand bij jou wil komen, dan kan hij altijd komen, zonder afspraak. Dat is een 

heel verschil. In Nederland kan dat niet, omdat er een rooster is. Er is werktijd, 

slaaptijd, rusttijd. In Somalië, ook als ik het een beetje lastig vind als iemand 

langskomt, dan zeg ik “Welkom”. Omdat dat de cultuur is. En nu zegt mijn 

rooster dat ik mijn kinderen van school moet ophalen. (Somalier) 

 

 

Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) wil vluchtelingen steunen 

bij het thuisraken in hun nieuwe omgeving. De vrijwilligers willen daar graag aan 

bijdragen, want vluchten doe je niet zomaar.  

Het gaat om vluchtelingen met een verblijfsvergunning die van de gemeente een 

woning gekregen hebben in onze wijken.  

VOZ maakt deel uit van de PKN-gemeente Ommoord-Zevenkamp en de RK 

parochie St. Christoffel.  
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