
Er is van de week veel besproken en gebeurd, maar eerst een hulpvraag.  

Komende maandag gaan we beginnen met de eerste les Nederlands. Van 13.00u - 

14.30u  in de Laarkerk te Zuidlaren. Daarna de nabespreking met alle begeleiders over 

hoe de eerste start is ervaren en hoe we verder willen gaan. 2x per week? Ook starten 

met lessen in Vries? En zo nog wat vragen. Het idee is om kort centraal te beginnen en 

dan in kleine groepen uiteen te gaan met een taalbegeleider zodat men in kleine groepen 

het spreken kan oefenen.  

De belangstelling is overweldigend. We gaan op dit moment al richting de 50 cursisten! 

We hebben best al wat mensen die willen begeleiden maar we hebben er echt meer 

nodig. U hoeft echt geen Neerlandicus te zijn! Wilt u de mensen helpen met het spreken 

in het Nederlands? Geef u op bij: 

lessen@raadvankerkenzuidlaren.nl  

Verdere informatie (mede naar aanleiding van bespreking met de gemeente): 

Locatieleiders Akenveen en Eswal 

Deze week zijn door de gemeente een tweetal locatieleiders ingehuurd die aanspreekpunt 

gaan worden voor de beide locaties: 

• Mevrouw van Renssen 

• Mevrouw Elsinga 

Het plan is om binnenkort (een tweetal) ontmoetingen te hebben. Met alle Oekraïners en 

met alle vrijwilligers om de mensen 'allemaal' eens te zien, nog eens wat zaken toe te 

lichten en hoe alles wordt vorm gegeven. Uiteraard is er dan ook ruimte om vragen te 

stellen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.  

Organigram met taken/verantwoordelijkheden en contactgegevens 

De gemeente maakt een overzicht voor de verschillende hoofdonderwerpen als: Zorg, 

Scholing, Werk (nog andere onderwerpen?) waarin ook de taken en 

verantwoordelijkheden staan alsmede de contactgegevens binnen de gemeente, alsmede 

van vrijwilligers en andere organisaties. 

Leefgeld 

De uitgifte van leefgeld verandert. De mensen moeten nu zelf naar 'het kantoortje' 

komen en hun identiteitspapieren en sleutel van het huisje meebrengen. De gemeente is 

bezig met een andere wijze van uitgifte (met bijvoorbeeld een debit kaar systeem), maar 

dat gaat nog even duren 

Overzicht van bewoners 

Op beide locaties komt een overzichtslijst van wie in welk huisje wonen zodat het ook 

voor vrijwilligers inzichtelijk is. 

ABCD map 

Op beide locaties is/komt een map met daarin de algemene informatie over een divers 

aan onderwerpen. Er wordt gekeken in hoeverre de algemene informatie ook digitaal 

beschikbaar kan worden gemaakt 
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Afleveren van goederen 

In principe accepteren we niet de afgifte van goederen tenzij dat expliciet is afgesproken. 

Vanaf volgende week moet het leveren van goederen worden besproken met de 

locatieleiders en worden vastgelegd. De kleding die nu aanwezig is (of inmiddels was) 

wordt meegenomen naar de Rank. Overige spullen moet nog van worden bepaald waar 

dat heen gaat.  

Bereikbaarheid 

Op beide locaties is een telefoon aanwezig waarvan de functie en werking niet duidelijk 

is. Wel of geen voicemail? Wie luistert deze uit en wie neemt dan actie en hoe informeren 

we daarover elkaar dan? De nieuwe locatieleiders gaan daar een protocol voor 

uitwerken.  

Declaratie van onkosten 

De locatieleiders zullen geautoriseerd worden tot het indienen van declaraties. Na overleg 

over het verrichten van betalingen voor bijvoorbeeld medicijnen of onderdelen kan de 

bon met een papier met daarop de datum, de naam van de vrijwilliger, het IBAN nummer 

en een korte omschrijving van de goederen/diensten getekend en gefotografeerd worden 

door de locatieleiders en digitaal worden doorgegeven aan de gemeentelijke 

administratie. Daarna volgt de uitbetaling. 

Zorg 

De gemeente heeft en is bezig met het maken van afspraken met dierenartsen, 

tandartsen en apotheken over het kunnen declareren van kosten ten behoeve van 

consulten en medicijnen. Er gaat een overzicht komen van de verschillende 

zorgbehoeften, waar men terecht kan en hoe die te bereiken tijdens en na kantooruren 

en dat in drie talen: Nederlands, Engels en Oekraïens. 

Scholing 

• Voor basisschool kinderen is Nettie de Lange het aanspreekpunt.  

• Voor middelbare school kinderen (< 18 jaar) is Henny Colenbrander het 

aanspreekpunt 

• Voor de volwassenen wordt gewerkt aan het geven van lessen Engels en 

Nederlands. Zoals u eerder heeft kunnen lezen is er een grote behoefte aan het 

leren van de talen Engels en Nederlands. Hans van den Berg (bereikbaar via: 

lessen@raadvankerkenzuidlaren.nl ) heeft aangeboden de coördinatie op zich te 

nemen. Er zijn momenteel 14 mensen die zich hebben aangeboden om te helpen. 

We kunnen er echter nog veel meer gebruiken, geef u op als u Nederlands spreekt 

en het de mensen wil leren. U hoeft geen Neerlandicus te zijn! 

• Er is/wordt gezocht naar de methode die we willen gaan gebruiken. Maar toch 

willen we komende maandag (16 mei, 13.00u Laarkerk) al beginnen met de 

eerste les Nederlands. Het zal heel druk worden en daarna gaan we het vast 

anders doen, maar het is ook belangrijk om te starten. 

• Voor de lessen Engels willen we graag gebruik maken van Oekraïens docente 

Engels Tatiana Husainova, die we ook willen bijstaan met taalbegeleiders die met 

de mensen willen oefenen in het spreken van Engels. Helaas is zij de afgelopen 

week behoorlijk ziek geweest waardoor het starten van die lessen iets later zal 

zijn. 

Werk 
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Afgelopen week zijn 5 mensen van Akenveen aan het (vrijwilligers)werk geweest op de 

Stiep. Er is geschilderd, gespit, ramen gelapt, onkruid gewied. Het voelde heel goed en 

ook de cliënten van Lentis zijn begonnen met wat contact te maken. Een mooi resultaat.  

De eerste contacten zijn gelegd met Lentis en bij de Eswal heeft ook een boer zich 

gemeld die wel handjes kon gebruiken. De mensen mogen altijd vrijwilligerswerk 

verrichten. De gemeente heeft gezorgd voor een algemene aansprakelijkheids- en 

zorgverzekering. 

Er zijn (geanonimiseerde) lijsten met vaardigheden/talenten/wensen uitgezet bij de 

ondernemersverenigingen om te zien of er een werkgever wellicht interesse heeft. Zo 

gauw mensen een BSN nummer hebben kan een 'formele' werkrelatie aan worden 

gegaan. Weet u van een werkgever of stichting die mogelijk baat heeft bij extra 

arbeiderscapaciteit? Geef het door.  

Natuurlijk is er een zekere taaldrempel maar met Google translate (of één van de andere 

vertaal apps) kun je al gauw een gesprekje hebben en instructies geven. Uiteraard 

proberen we te voorkomen dat er ronselaars mis/gebruik gaan maken van deze 

kwetsbare mensen. Wellicht dat we een beroep willen doen op u, als vrijwilliger, om mee 

te gaan bij een sollicitatie, het lezen van contracten of zo. Maar dat is pas later aan de 

orde.  

Tot zover eerst weer. 

Denkt u er nog eens over om taalbegeleider te worden? Mail naar 

lessen@raadvankerkenzuidlaren.nl 

We kunnen echt nog wel mensen gebruiken. Er zullen meer lessen worden gegeven en 

op verschillende dagen en tijden. 

Heeft u nog vragen / suggesties? Geef ze door dan zoeken we naar antwoorden of 

bekijken we of en hoe we het kunnen realiseren. 

Met vriendelijke groeten, 

Karel van der Velden / Jaap van der Borg 
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