Goedendag,
Hierbij weer een update over de ontwikkelingen in de noodopvang in Huis ter Heide:
Verlening tot mei 2022
Inmiddels hebben we vernomen dat de evacués hier in ieder geval tot mei 2022 nog zullen blijven.
Dat is voor ons een kans om nu ook meer duurzamere projecten op te zetten. Daarmee hopen wij
dat de bewoners van de noodopvang nog beter hun plek in de maatschappij kunnen vinden. De
kinderen zijn inmiddels ook naar school en er wordt hard gewerkt ook voor de peuters opvang te
bieden.
Terugblik uitjes
In de maand november zijn er verschillende mooie uitjes georganiseerd. Zo zijn ze naar een concert
in Tivoli geweest, de kinderen naar de Jungle Gemz en is en een heus Sinterklaasfeest geweest.
Natuurlijk moesten de organisaties ook hier rekening houden met de nieuwe corona maatregelen
maar hebben de meeste activiteiten doorgang gevonden.
Lopende activiteiten
Taal, creatieve bijeenkomsten, spelletjes voor kinderen, sport, een bibliotheek, fiets en
verkeerslessen….. er is vanalles te doen in de noodopvang. Wij horen van het COA dat de bewoners
echt heel dankbaar zijn voor alles wat er voor hen wordt georganiseerd!
Eén op één contact
We zijn weer een stap verder met het opzetten van één op één contact tussen inwoners van Zeist en
bewoners van de noodopvang. De eerste bijeenkomst is achter de rug. Omdat we werken met VOG`s
kost het nu even wat tijd om de ‘administratieve’ kant op te zetten. Daarna starten we met het
matchen. In het nieuwe jaar zullen we een nieuwe oproep doen als we weer mensen hiervoor
zoeken.
Taal
Nu we weten dat de bewoners nog een tijd hier zijn willen we goed inzetten op taal, zodat iedereen
de kans krijgt de Nederlandse taal te leren. Daar sloot het COA perfect op aan want zij hebben sinds
kort drie NT2 docenten aangetrokken. Momenteel wordt er een inventarisatie gedaan onder alle 270
18 – 65 jarige. Met die informatie kunnen groepen op niveau ingedeeld worden. En gaan zij starten
met dagelijks lessen. Ter ondersteuning van deze lessen zoeken we nog taalvrijwilligers.
Oproep informatiebijeenkomst
Wil jij wel taalmaatje worden? Kom dan naar de informatiebijeenkomst! Deze vindt op: woensdag 15
december om 15:00 - 16.00 uur In Bibliotheek Idea, eerste verdieping 'open leercentrum'. Daar kan
er op ruime afstand van elkaar gezeten worden. Wie wil kan online aansluiten.
Aanmelden bij Bea Rigter via brigter@ideacultuur.nl
Wat ga je doen als taalvrijwilliger in de noodopvang?
• Onder begeleiding van docenten volgens een vaste leermethode begeleiden met het
oefenen om hun woordenschat uit te breiden
• Als vrijwilliger leer je de bewoners de eerste beginselen van de Nederlandse taal. Je helpt ze
bij de uitbreiding van hun woordenschat en bij de inoefening van de woorden en zinnen,
zodat ze die in hun dagelijks leven kunnen gebruiken.
• Je geeft zo nodig feedback op hun taaluitingen. Bij je werkzaamheden kun je rekenen op de
input en begeleiding van de docenten van COA.

Het is fijn als je:
• Affiniteit hebt met de doelgroep,
• Het leuk vindt om met groepen te werken. Wellicht heb je al wat ervaring hiermee.
• Van de Nederlandse taal houdt, en het belangrijk vindt dat nieuwkomers onze taal leren.
• Minimaal 2 uur in de week beschikbaar bent.
Graag iets doen!?
Er komen nog dagelijks mails binnen van mensen die graag iets willen doen in de noodopvang. Dat is
echt zo mooi om te zien en geeft aan hoeveel warmte en medemenselijkheid er in de gemeente is.
Helaas kunnen we op alle aanvragen in gaan. Door ziekte en beperkte tijd is dat voor ons nu niet
haalbaar. We zetten voor nu in op taal en één op één contact. Wel blijven ook wij tot mei verbonden
aan de noodopvang en hopen in het nieuwe jaar weer nieuwe dingen te kunnen opzetten.
In Zeist is er wel veel te doen als je graag iets wil betekenen voor een ander. Op onze vacaturebank
staan ook verschillende plekken voor het werken met nieuwkomers: Vacatures - Vacaturebank
(vrijwilligerscentralezeist.nl)
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