
Hallo allemaal, 
 
Zoals altijd is de tekst in het Engels geschreven en met Google Translate vertaald naar Arabisch, Farsi 
en Turks. Allemaal in één lange mail. Ga naar beneden om de mail in jouw taal te lezen. Als er iets 
onduidelijk is vraag de dag coordinator voor uitleg of stuur de vraag per mail terug. 
 
Jullie hebben nu allemaal een verblijf nummer. Jullie zitten nu allemaal in het asiel procedure 
systeem dat Europees gebruikt wordt. Volgens de informatie van het COA betekent dit dat jullie niet 
ergens anders in Europa meer asiel kunnen aanvragen omdat je via je vingerafdruk zal worden 
herkend en teruggestuurd naar Nederland om  daar je asielprocedure af te maken. Nu begint het 
vervelende wachten pas echt, wees daar op voorbereidt. 
 
Verwarming 
Het wordt kouder en verwarming is duur. We houden deuren zoveel mogelijk dicht! 
De verwarming in het gebouw wordt centraal geregeld en het is op afstand te zien wat in welke 
ruimte gebeurd. Blijf van de knoppen van de verwarming af! De slaapkamers worden op een 
bepaalde temperatuur afgesteld, evenals de centrale ruimte en de hal. Als er toch aan de verwaming 
wordt gezeten in de slaapkamers zal de betreffende slaapkamer volledig onverwarmd worden 
gemaakt voor een aantal dagen. 
Verwarming kost veel gas en daarmee ook veel geld. Het is niet ongebruikelijk om slaapkamers op 
bijvoorbeeld 15 graden te houden en woonruimtes op 19 graden. 
 
Op bezoek bij familie en/of vrienden 
Tot op heden gold de regel dat je maximaal 1 nacht weg mocht blijven  en anders was je bed 
vergeven. Nu we in een nieuwe situatie zitten is besloten door de dagcoordinatoren dat dit nu 2 
nachten mogen zijn met de volgende (aanvullende) regels: 
1) Vertrek wordt minimaal 1, maar liever 2 dagen van tevoren aangekondigd bij de dagcoordinator 
en hoe lang, 1 of 2 nachten. (ook in verband met inkopen van eten) 
2) Vertrek en duur wordt ook per email doorgegeven aan terapel@raadvankerkenzuidlaren.nl 
3) Bij terugkomst wordt onmiddellijk de dagcoordinator ingelicht 
4) De terugkomst wordt ook per email doorgegeven  
De regel is vanaf nu dus 2 nachten maximaal! Ga niet vragen of het een derde of nog meer nachten 
mag. 
 
Roken 1 
Roken doen we alleen buiten op het binnenplein! Niet in deuropeningen en alleen op het 
binnenplein, eventueel onder het afdakje dat daar is! 
 
Roken 2 
In Nederland is elk jaar de actie om op 1 oktober te stoppen met roken, tenminste 4 weken lang. 
Daarmee hopen ze dat mensen wel definitief kunnen stoppen met roken. Er zijn allerlei 
ondersteuningsmogelijkheden. Het is beter voor je gezondheid, beter voor je conditie, beter voor je 
reukvermogen, je kleren blijven ook langer fris en het scheelt ook nog eens veel geld. Mocht je hier 
aan mee willen doen dan kan je dat aangeven en kunnen we dat verder bespreken.  
 
Rommelmarkt 
Komende week zal op vrijdag de rommelmarkt voor zaterdag worden opgebouwd. Jullie zal worden 
gevraagd om daarbij te helpen. Op zaterdag is van 10.00 - 15.00u rommelmarkt bij de kerk op het 
plein en er om heen. Afhankelijk van het weer zullen er best veel bezoekers komen en mogelijk ook 
nieuwsgierigen die wel even willen zien waar de vluchtelingen nu zitten. Bezoekers zijn NIET welkom 
in de kerk! Dat is min of meer jullie prive terrein. We zullen proberen daar op te letten en mensen zo 
nodig wegsturen.  
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Douche rooster 
Er is een nieuw, uitgebreider douche rooster. Zie het bord. 
 
Toilet schoonmaak rooster 
Met ingang van morgen is er een nieuw rooster zie op het bord en deze is ook toegevoegd aan deze 
mail. Graag aandacht dat degenen die aan de beurt zijn zelf er op letten! 
 
Adres van de Kerk 
Sommigen willen wel documenten of anderszins iets laten opsturen naar de kerk. Dat kan, maar als 
het om belangrijke papieren gaat of ander kostbaar spul, zorg dan dat het aangetekend wordt 
verstuurd. Het adres is: 
Laarkerk 
Stationsweg 159 
9471 GP  
Zuidlaren 
 
Geld overmaken 
Als je geld wil laten overmaken weten jullie dat 'de geld man' dat regelt. Indien de sponsor in 
Nederland een rekening heeft dan moet hij weten: 
Mobiele telefoon nummer van sponsor 
Naam van de sponsor 
Naam van de persoon die het geld moet krijgen 
 
Als er geld moet worden overgemaakt vanuit het buitenland dan moet je aan de sponsor doorgeven: 
1) Het BICnr:  INGBNL2A 
2) Rekeningummer: NL93INGB0672261502 
3) Naam: W. Vrieling 
4) Omschrijving: De naam voor wie het geld bedoeld is 
Als het geld ontvangen is volgt de uitbetaling. 
 
Taal is de sleutel tot integratie 
Jullie hebben veel tijd. Besteed deze ook aan het leren van de Nederlandse taal. We zullen op zoek 
naar lesmateriaal maar er is ook online wel het een en ander te vinden.  
Een voorbeeld is Juf M: 
https://www.youtube.com/watch?v=oV7c8hnx1yU 
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