Open Informatie-avond 2017
Dinsdag 21 november jl. hielden we de jaarlijkse Informatie-avond in Koningshof te Doorn.
Er waren zo’n 20 personen aanwezig en het was een geanimeerde avond, de tijd vloog om!

Sprekers op de info-avond:

Fiston Runyemera
Nieko van Veen
Sabine Hilckmann en
Dick Vink

Fiston Runyemera, bekend als medewerker in de 1-Eurowinkel, en hij vertelde zijn
vluchtverhaal. Hij is nu zo’n vijf jaar in Nederland, waarvan hij -zonder enig strafrechtelijk
vergrijp- zo’n anderhalf jaar in detentie heeft 'vastgezeten' omdat hij 'terug moet /
Nederland moet verlaten'. Hij komt uit een deel van het voormalige Belgisch Congo. Daar is
opstand tegen de regering, die zijn bevolkingsgroep beschouwt als niet behorend bij het land
en buiten sluit, en die zijn leger deze laat vervolgen. Voor een jongeman geen andere keuze
dan naar de opstandelingen te gaan, of te vluchten als het leger je 'zoekt'…
Omdat de persoon die hem op zijn vliegreis naar Schiphol begeleidde -het was zijn eerste
reis buiten de regio waar hij woonde- zijn paspoort heeft meegenomen, wordt de identiteit
van Fiston niet erkend door de IND: andere informatie hierover wordt als niet-geldig of vals
gekwalificeerd. Er bestaat een soort patstelling: van de IND moet hij 'weg’, maar Congo wil
hem geen nieuw paspoort om terug te reizen geven omdat hij niet uit het land afkomstig zou
zijn, en de omliggende landen in die regio beweren dat hij niet uit die landen afkomstig kan
zijn! Het bewijs of hij uit die specifieke regio van Congo komt, moet nu komen uit een
onafhankelijke wetenschappelijke taal-test door een hierin gespecialiseerd niet-Nederlands
bureau. Hij moet nu wekelijks 'stempelen' op een centraal politiebureau, ten bewijs dat hij
nog in Nederland is. Intussen mag bij niet in een AZC verblijven en is hij verstoken van
middelen van bestaan: hij mag niet werken en officieel ook geen opleiding volgen. Hij valt nu
in de zogenaamde 'bed-bad-brood'regeling en via bemiddeling mag hij nu toch wel een
MBO-opleiding en stage bij de 1-Eurowinkel doen.
Waar Fiston zijn verhaal begon te vertellen in de taal van zijn bevolkingsgroep -en uiteraard
niemand daar iets van begreep-, deed hij dat verder in behoorlijk goed Nederlands. Dankzij
zijn moed om niet bij de pakken neer te zitten en hulp van onze taalcoaches en dankzij zijn
wil en vertrouwen ook om zijn verdere leven hier te kunnen opbouwen. Daarvoor uitten alle
aanwezigen hun respect!

Nieko van Veen sprak vervolgens over Prima Perspectief, een initiatief dat nu zo’n half
jaar draait. Het is bedoeld om 'nieuwkomers' in de gemeente, asielzoekers én statushouders,
zinnige bezigheid én bijdrage in inburgering te bieden middels vrijwillige activiteiten.
Inmiddels worden er al bij zo’n 19 organisaties in de gemeente dergelijke werkzaamheden
verricht. Er zijn natuurlijk allerhande bepalingen waarmee rekening gehouden moet worden,
maar met goede wil en creativiteit en in goede afstemming met andere diensten in de
gemeente, is zeker het een en ander mogelijk.
Deze vrijwilligers doen er graag aan mee om verschillende redenen:
o uitbreiden van het eigen netwerk,
o beter Nederlands gebruiken,
o het als een opstap naar betaald werk zien.

Sabine Hilckmann en Dick Vink zetten tenslotte de werkwijze van het Sociaal
Dorpsteam uiteen.
In iedere kern van de gemeente is het Sociaal Dorpsteam actief en iedere burger kan er
terecht met uiteenlopende vragen of problemen. Gezamenlijk wordt dan gekeken naar de
manier waarop naar een oplossing toegewerkt kan worden, naar welke dienst eventueel
beter verwezen kan worden, enz.
Alle medewerkers van de Dorpsteams behandelen algemene vragen en daarnaast heeft
iedere medewerker ook een zekere specialisatie. Sabine (vanuit Driebergen) en Dick (vanuit
Leersum) zetten zich met name in voor de mensen die met een verblijfsstatus in de
gemeente wonen.
Het is het beleid van Taalcoaching Heuvelrug -en we moeten dan ook niet aarzelen- om naar
het Dorpsteam / Sabine of Dick te verwijzen als er andere dan 'taal'zaken spelen bij
personen met wie we taalcoaching doen. Uiteraard in goed overleg met deze mensen.
Tenslotte deed onze coördinator Aloys van Spaandonk nog een oproep. Het aantal
inwoners in het AZC krimpt weliswaar -en die er komen, blijven er vaak maar kort-, maar de
vraag naar taalcoaching blijft. Deze komt nu ook vooral van mensen met een verblijfsstatus
die in de gemeente wonen én van mensen met een buitenlandse achtergrond die hier vaak
al langere tijd wonen. Als we merken dat er mensen (bijvoorbeeld in de eigen kenniskring)
geïnteresseerd zijn om taalcoach te worden: hen graag verwijzen naar onze website of naar
onze spreekuren voor een aanmelding en intake!

