Beste,

Hierbij weer een update over de ontwikkelingen in de noodopvang in Huis ter Heide:
Verhuizen
De meeste mensen zijn nu een half jaar in Nederland. Iedereen komt in aanmerking voor een
verblijfsvergunning waardoor men kan starten met het voorbereiden op inburgeren. In de afgelopen
weken zijn ook de eerste mensen verhuisd naar andere plekken in Nederland waar zij hun bestaan
verder kunnen opbouwen en het officiële inburgeringstraject start.
Eén op één contact
In december zijn wij gestart met het opzetten van één op één contacten tussen bewoners van de
Noodopvang en inwoners van Zeist. Inmiddels hebben we de eerste 9 koppels in aanloop en kan er
op individuele basis afgesproken worden. Iedereen vult dit op eigen manier in: de taal oefenen,
samen koken, de bibliotheekkamer opzetten en bemensen, kennismaken met Zeist of samen een
leuk uitje ondernemen.
Taal
In de nieuwsbrief van december lieten wij weten dat het Taalhuis nu is gestart met taallessen,
ondersteund door vrijwilligers. De corona maatregelen gooiden begin dit jaar roet in het eten.
Inmiddels is er één groep van 20 personen gestart. Ook zijn NT2 docenten van het COA gestart met
taallessen. Daar zijn nu 3 groepen van 20 personen begonnen. Als laatste verzorgt ADRA
ook taallessen, daar zijn 3 groepen actief.
Sportactiviteiten
Er gaan verschillende sportieve activiteiten georganiseerd worden voor de bewoners. Volleybal,
cricket, tennis (verzorgd door lokale sportverenigingen uit Huis ter Heide & Bosch & Duin). Ook
specifieke activiteiten voor enkel vrouwen en een wekelijks algemeen beweegmoment in de
sportzaal, naast een periodiek beweegmoment voor jonge jeugd en specifiek voor oudere jeugd
staan in de startblokken. Hierin wordt ook samengewerkt met Sportief Zeist.
Donatie CBS Ichtus
Basisschool Ichtus heeft vlak voor de kerst een inzamelactie gehouden. De opbrengst hiervan is voor
de noodopvang. Dit is echt fantastisch. Van het geld €2.850,- hebben we sportkleding voor alle
kinderen kunnen kopen. Op 17 februari wordt die overhandigd door 6 leerlingen van de basisschool
uit Zeist-Noord aan 6 basisschoolleerlingen van de Noodopvang Huis ter Heide.
Verkeerslessen
Veilig Verkeer Nederland heeft i.s.m. MeanderOmnium verkeerslessen gegeven aan alle scholieren
op de noodopvang. Alle kinderen hebben inmiddels een fiets door het project “Ieder kind een
fiets”. Binnenkort gaan zij deze lessen in de praktijk brengen. In kleine groepjes scholieren gaat VVN
de kinderen 'training-on-the-job' geven. Terwijl ze hun fietsroute doen geeft VVN hen uitleg over
verkeerssituaties en concrete praktijksituaties die opdoemen tijdens het fietsen naar treinstation of
school. Op die manier kunnen ze binnenkort zo verkeersveilig mogelijk zelf op de fiets naar school of
station Den Dolder. Tot nu toe werden ze per busjes vervoerd.
Music without borders
De laatste zaterdag van februari en de eerste 3 zaterdagen in maart is er Music without borders. Jong
en oud op de Noodopvang wordt in de gelegenheid gesteld om muziek te maken. Dit wordt opgezet
door een aantal professionele musici die onder andere in de weer gaan met trommel en ander

percussion instrumentaria. Samen muziek maken! Dit wordt georganiseerd door de organisatie
Music-Without-Borders uit Amsterdam.
Kinderactiviteiten KidsMix MeanderOmnium
De beperkende coronamaatregeling zijn versoepeld waardoor KidsMix op donderdagmiddag na
schooltijd in de sportzaal weer door kan gaan (leeftijd 6 t/m 14 jaar).
#Meedoenbalie
Vanaf begin dit jaar is de Meedoenbalie actief in de Noodopvang. Evacués kunnen daar aangeven op
welke manier zij willen meedoen in Zeist. Daar worden ze door professionals geholpen bij het vinden
van werk en vrijwilligerswerk.
Presentatie 26.000 gezichten
Binnenkort organiseren de filmmakers uit het team van 26.000 Gezichten
(www.26000gezichten.com) videoworkshops voor ongeveer 20 jongeren en 20 kinderen (van 9 tot
12) uit de noodopvang. In maart laten zij een compilatie zien van de resultaten. Tijdens deze
ontmoeting is er ook ruimte om deze jonge evacués en hun ouders beter te leren kennen, vragen te
stellen en meer te horen over hun achtergronden. De twee bijeenkomst duren ca. twee uur. Locatie
en tijden volgen.
Donaties
Wil jij een inzamelactie doen? Bij ADRA kunnen ze altijd extra financiering gebruiken voor o.a.
boeken en schriften.
Graag iets doen!?
Heb je interesse voor Eén op Eén contact meld je aan op: welkominzeist@meanderomnium.nl
Wil je iets anders doen, neem dan een kijkje op:
De vrijwilligers vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale Zeist: Vacatures - Vacaturebank
(vrijwilligerscentralezeist.nl)
•

Het rode Kruis zet zich ook in voor Afghaanse evacués: Ready2Help: klaarstaan als dat nodig
is | het Rode Kruis

