Goedemiddag,
Je ontvangt dit bericht omdat je je in de afgelopen maanden hebt opgegeven om hulp te bieden voor
de Afghaanse evacués in de Noodopvang Huis ter Heide.
Waar zijn we mee bezig?
- Sinds de opening van de Noodopvang in augustus zijn wij samen met MeanderOmnium, het
COA, het Rode Kruis en veel vrijwilligers bezig met het opzetten van activiteiten voor de
Afghaanse evacués. Het was in het begin even zoeken naar de beste aanvliegroute inmiddels
hebben we een mooi aanbod staan en er komen wekelijks nieuwe activiteiten bij.
- We zijn ontzettend blij met alle e-mails die wij van mensen ontvangen die graag iets willen
doen. Het is echt hartverwarmend . Omdat het er zoveel zijn kunnen we niet iedereen
persoonlijk beantwoorden. Middels deze nieuwsbrief willen we jullie wel graag goed
informeren en vertellen wat we precies zoeken.
Wekelijkse activiteiten
Maandag ochtend →Taal café volwassenen (twee groepen) en Nederlandse les volwassenen
Dinsdag middag → Kinderactiviteiten
Woensdag ochtend →Fietslessen en Nederlandse les (een groep)
Woensdag middag → Hardlooptraining
Donderdag ochtend → Taal café volwassenen (drie groepen)
Donderdag middag → Fietslessen, creatieve middag en kinderactiviteiten
Vrijdag ochtend → Nederlandse lessen (twee groepen)
Vrijdag avond → Creatieve activiteiten
Weekend → Spel en sportactiviteiten
Nieuwe activiteiten
- We zijn bezig met de voorbereiding om één op één contact op te zetten. Op die manier
kunnen we Afghaanse gezinnen aan Zeister gezinnen koppelen om zo meer hulp op maat te
kunnen bieden of leuke kleinschalige uitjes te ondernemen. We hebben nu verschillende
partijen bij elkaar en willen dit voor de kerst hebben staan. Wil je hier voor opgeven, stuur
ons dan een bericht welkominzeist@meanderomnium.nl
- We zijn bezig met fietslessen en de regels van het verkeer. In de week van 9 december gaan
we in kleine groepjes ook op straat oefenen. Daarvoor zoeken we nog wat vrijwilligers die
daarbij willen helpen/meefietsen. Wil je hier voor opgeven, stuur ons dan een bericht
welkominzeist@meanderomnium.nl
- Totdat de kinderen naar school gaan zouden we graag iets opzetten voor hen. Taal is dan een
belangrijk onderwerp. Hier hebben zich ook verschillende mensen zich voor opgegeven, wie
wil een stukje coördinatie hiervan op zich nemen? Stuur ons een bericht
welkominzeist@meanderomnium.nl
- We zetten graag iets op om samen te koken. Er is dan ook geld nodig om wat boodschappen
te doen. Hier hebben zich ook verschillende mensen zich voor opgegeven, wie wil een stukje
coördinatie hiervan op zich nemen? Stuur ons dan een bericht
welkominzeist@meanderomnium.nl
- Sportief Zeist is bezig met het opzetten van meer sportlessen.
Gezocht vrijwilligers:
- Op elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 u creatieve middag voor vrouwen. GEZOCHT:
vrijwilliger die goed kan naaien. Er zijn genoeg naaimachines. (Mail naar Lydia van rhenen
lydia.van.rhenen@gmail.com)
Gezocht bijdrage/ spullen:

-

-

Geld: We zouden graag nog meer boeken Taalcompleet aanschaffen voor snelle leerlingen
cursus 2. (Mail hiervoor naar Lydia van rhenen lydia.van.rhenen@gmail.com)
Spullen: Creatief materiaal en leerzame kinderboekjes en spelletjes → voor de
kinderactiviteit op zondag 21 november 14.00- 15.30 u. (Mail hiervoor naar Lydia van rhenen
lydia.van.rhenen@gmail.com)
Kleiding: Mannen en kinderkleding voor de winter. Let op: graag zoveel mogelijk verzamelen
en dan in een keer afleveren. (Mail hiervoor naar Frits Backer fbacker@rodekruis.nl)
Spullen: Kinderfietsen (Mail hiervoor naar iederkindeenfiets@gmail.com)
Spullen: Schriften en kleurpotloden voor de kinderen (Mail hiervoor naar Frits Backer
fbacker@rodekruis.nl)

Uitjes
- 21 november – Concert Tivoli (mogelijk gemaakt door Tivoli)
- 25 november - Alle kinderen gaan naar de Binnenspeeltuin Jungle Gemz (mogelijk gemaakt
door Jungle Gemz en Diaconie)
- 4 december - Sinterklaasfeest (mogelijk gemaakt door Rotary en Stadslab)
Corona
Het is even afwachten wat de persconferentie morgen ons brengt. Vanuit het COA is dit bericht
verspreidt: In principe is voor ons allen het belangrijkst de mondkapjes dragen binnen, en 1,5 meter
bewaren. Bij de informatiebalie/meldplicht en bij de eetuitgifte gaan wij ook streng toezien op 1,5
meter en mondkapjes. Als mensen in de binnenruimte binnen komen zonder mondkapje, zullen wij
de bewoner pas te woord staan als hij/zij een mondkapje heeft. Er zijn de laatste twee weken weer
een flink aantal besmettingen binnen AZC’s door het land, dus let hier alsjeblieft goed op en vraag
jouw collega’s om hier ook op deze manier naar te handelen. Zodat alle organisaties dezelfde regels
hanteren en dit voor bewoners ook (opnieuw) duidelijk zal moeten worden.
Vrijwilligerswerk
We merken dat er zoveel mensen graag iets willen doen in de noodopvang dat we niet voor iedereen
een plekje hebben. Daarom wil ik je toch graag wijzen op de vrijwilligersvacaturebank van Zeist. Op
heel veel andere plekken zoeken ze vrijwilligers en overal draag je bij aan een betere samenleving:
Vacatures - Vacaturebank (vrijwilligerscentralezeist.nl)

Hartelijk groet,
Namens Rode Kruis, COA, MeanderOmnium en ADRA Share en Care,

Maartje Simons
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag
Mail: maartje@vczeist.nl

Mobiel: +316 27 06 00 55
Telefoon: +31 30 267 7786

