Hulpverlening aan statushouders in de
gemeente Alblasserdam
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1. Introductie
In de gemeente Alblasserdam zetten verschillende partijen zich in voor statushouders die in
Alblasserdam wonen en hier beginnen om een nieuw bestaan op te bouwen. Alle betrokkenen willen
de statushouders zo goed mogelijk helpen hun leven in Alblasserdam op te pakken en hun draai in
het dorp te vinden. Iedereen doet dit vanuit een andere invalshoek en met zijn eigen expertise. Dit
informatieboekje geeft een overzicht van de verschillende instanties die betrokken zijn bij
statushouders in de gemeente Alblasserdam. Verder zijn handige adressen en nuttige tips aan dit
boekwerk toegevoegd.

2. Begrippen
De woorden vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder worden vaak door elkaar gebruikt
maar ze betekenen allemaal wat anders.
Wie is vreemdeling?
Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
Wie is asielzoeker?
Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat
land asiel aan. Het land waar asiel wordt gevraagd moet nagaan of de asielzoeker valt onder het
Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure. In Nederland beslist de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.
Wie is vluchteling?
Wanneer is iemand een vluchteling? Dit is bepaald in het Vluchtelingenverdrag. De meeste
vluchtelingen in Nederland zijn hier ooit als asielzoeker naartoe gekomen.
Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft
voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke
overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen
deze vervolging.
In Nederland krijgt hij een asielvergunning en de garantie dat hij niet wordt teruggestuurd naar zijn
eigen land. Verder krijgt hij een aantal bijzondere rechten, zoals toegang tot de arbeidsmarkt. Dat
stelt hem in staat een nieuw bestaan op te bouwen.
Wie is statushouder?
Een statushouder is Iemand met een verblijfsdocument. Ookwel vergunninghouder genoemd.
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3. Instanties
Er zijn verschillende instanties die hulp en ondersteuning bieden aan statushouders in de gemeente
Alblasserdam. Hieronder vindt u een overzicht.

3.1 Schuldhulpmaatje
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan
mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze
cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en
bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij
je financiën. Voor meer informatie en tips: http://www.schuldhulpmaatje.nl
SchuldHulpMaatje locatie Alblasserdam-Drechtsteden
Coördinator: Kees Brinkman
Email: shmalblasserdam@gmail.com

3.2 SIHVA
SIHVA wil omzien naar vluchtelingen door hen te dienen in praktisch opzicht. Dit houdt in dat er op
allerlei manieren praktische hulp en ondersteuning wordt geboden, afhankelijk van de behoefte van
de vluchteling. SIHVA fungeert als schakel tussen vrijwilligers die iets willen en kunnen betekenen
voor vluchtelingen en de vluchteling zelf. SIHVA werkt samen met bestaande instanties en bouwt
daarnaast aanvullende vriendschappen op met de vluchteling en probeert te ondersteunen waar
bestaande instanties niet (meer) in voorzien. De activiteiten van SIHVA vinden plaats in nauwe
samenwerking met organisaties als de gemeente Alblasserdam, VluchtelingenWerk Nederland,
Stichting Welzijn Alblasserdam en Woonkracht10.
Bestuur SIHVA
Het bestuur van SIHVA wordt gevormd door leden uit verschillende kerkgenootschappen die
Alblasserdam rijk is. Momenteel wordt het bestuur gevormd door:
Evelien van Dolder
Voorzitter
Geertrude van Hofwegen
Secretaris
Janco Bergkamp
Penningmeester
Contanctpersonen SIHVA
Geertrude van Hofwegen
Contactpersoon vluchtelingen/ Algemeen contactpersoon vrijwilligers.
Tel
: 06-36355228
Email : geertrude@solcon.nl
Chiel Jan van Hofwegen
Nieuwsbrieven
Email : chieljan@solcon.nl
Evelien van Dolder
Contactpersoon vluchtelingen/ Contactpersoon SWA, Gemeente, Woonkracht10, VluchtelingenWerk
Tel
: 06-13153523
Email : evelienvandolder@hotmail.com
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Janco Bergkamp
Financiën/ penningmeester
Tel
: 06-14312099
Email : jancobergkamp@hotmail.com
Jaco Krijger
Organisatie vervoer meubels/spullen/containeropslag
Aanvragen kunnen hier gedaan worden als je bepaalde noden ziet bij de vluchtelingen waarmee u in
contact bent.
Tel
: 06-44845969
Email : transport@sihva.nl
Brenda Bezemer
Organiseren kinderuitjes
Tel
: 06-26302007
Email : 1.brenda@firecoral.org

3.3 Sociale Dienst Drechtsteden
De meeste statushouders die nog geen baan hebben, ontvangen bijstand. Hieraan zijn strenge regels
verbonden van wat wel en niet kan. Als er veranderingen zijn in de situatie van de statushouder moet
dit doorgegeven worden aan de Sociale Dienst Drechtsteden, omdat anders de bijstand in gevaar kan
komen. De statushouder is verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen in de woon-,
werk- en vermogenssituatie.
Hieronder een opsomming van de plichten van statushouders (en andere bijstandsgerechtigden):
1) Alle informatie die van belang is voor de uitkering moet aan de Sociale Dienst worden doorgegeven.
Het gaat hierbij om:
 Verandering in de leefsituatie (alleenstaand of samenwonend)
 Inkomsten uit werk (af en toe bijverdienen, uitzendwerk, inkomsten uit buitenland, etc.)
 Eigen vermogen (spaargeld, dure apparatuur, sieraden, bedrijfsgebouw, grond in het buitenland,
auto, aandelen, etc.)
 Op vakantie gaan
 Verhuizing
Wijzigingen kunnen met een wijzigingsformulier doorgegeven worden. Deze kun je downloaden van
de site of telefonisch aanvragen.
2) Als de Sociale Dienst hierom vraagt, moet meegewerkt worden aan een huisbezoek of aan een
onderzoek om het recht op bijstand vast te kunnen stellen.
3) Als de Sociale Dienst hierom vraagt is legitimatie verplicht. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een
uitkering.
4) Aangeboden werk moet aanvaard worden en moet je zien te behouden:
5) Meewerken aan re-integratie en aan afspraken houden, om zo snel mogelijk weer betaald werk te
krijgen.
N.B. Vrijgesteld van arbeidsverplichting: alleenstaande ouders met volledige zorg voor kind jonger
dan 5 jaar en mensen die niet kunnen werken (duurzaam en volledig arbeidsongeschikten)
6) Voldoende inspannen om de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Dit is de wet Taaleis
Mensen krijgen, als ze niet kunnen laten zien dat ze het Nederlands voldoende beheersen, een toets.
Als de toets niet wordt gehaald, dan moet iemand proberen beter Nederlands te leren door taalles,
taalcursus, taalmaatje, etc.
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N.B. Zolang een statushouder bezig is met inburgering voldoet hij aan de eis om zich voldoende in te
spannen de Nederlandse taal beter te leren beheersen.
De Sociale Dienst kan ondersteuning bieden bij het vinden van (betaald) werk:
1) Om aan betaald werk te kunnen komen, kan het helpen om een tijd vrijwilligerswerk te doen. De
Sociale Dienst kan, als aan de voorwaarden wordt voldaan, een vergoeding van € 250,- per jaar
geven.
2) Er zijn verschillende mogelijkheden die de Sociale Dienst biedt om mensen (met een
arbeidsbeperking) aan het werk te helpen:
 Loonkostensubsidie
 Vrijlating van inkomsten
 Detachering
 Individuele studietoeslag
 Participatieplekken
Voorkom problemen, wijs de statushouder op de regels.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/wijzigingen-bijstand-2015

3.4 Stichting Welzijn Alblasserdam
Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) gelooft dat ieder mens behoefte heeft aan deelname in de
samenleving. Stichting Welzijn Alblasserdam ondersteunt en stimuleert inwoners om zelf deze
deelname vorm te geven. Met een grote diversiteit aan activiteiten, diensten en ondersteuning
leveren wij een duidelijke bijdrage aan de Alblasserdamse samenleving. Al onze acties zijn erop
gericht de eigen kracht van inwoners in deelname aan de samenleving te vergroten. De SWA richt
zich op het inzetten van talenten van vrijwilligers, medewerkers en partners. Het gezicht is daarbij
naar buiten gericht en dat is terug te vinden in het groeiend netwerk en het motto: Samen doen,
samen leven en iedereen doet mee!
De SWA levert diensten en ontplooit activiteiten die er op gericht zijn mensen de regie over hun
eigen leven te behouden of ( weer ) in eigen handen te krijgen. Ook stimuleert zij mensen om actief
aan de samenleving deel te nemen. Met de diensten biedt zij hulp en ondersteuning en organiseert
zij activiteiten dicht bij de mensen ter bevordering van de sociale samenhang, de zelfredzaamheid en
deelname aan het maatschappelijk verkeer en de maatschappelijke inzet.

3.4.1 Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden van de SW
A geven informatie en advies over uitkeringen, belastingen, wonen, werken, studiefinanciering,
consumentenzaken, echtscheiding en vreemdelingenzaken. De Sociaal Raadslieden ondersteunen bij
het schrijven van brieven en eenvoudige bezwaarschriften, het bellen naar instanties, het invullen
van formulieren, het berekenen van de beslagvrije voet, etc. Ook kunnen zij een voorzieningencheck
doen om te kijken van welke regelingen iemand gebruik kan maken.
De hulp van de Sociaal Raadslieden is vertrouwelijk en kosteloos voor inwoners van Alblasserdam.
Inloopspreekuur: Maandag: 13.00 -16.30 uur Dinsdag en donderdag: 9.00 -16.30 uur
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3.4.2 Vrijwilligerscentrale
Door de snel veranderende samenleving wordt er steeds meer een beroep gedaan op de vrijwillige
inzet van burgers. Wij geloven dat vrijwilligerswerk een fundamentele bouwsteen is voor de
samenleving waarin iedereen mee kan, mag en wil doen. De vrijwilligerscentrale streeft ernaar een
zichtbaar en laagdrempelig steunpunt te zijn. Veel vrijwilligersorganisaties, ketenpartners en
inwoners weten de SWA te vinden. De vrijwilligerscentrale is een onmisbaar onderdeel binnen het
raamwerk van vrijwilligers en valt onder de algemene voorzieningen van het Wmo beleidsplan.

Contact Stichting Welzijn Alblasserdam:
Adres:
Telefoon:
Openingstijden :

Cortgene 20
078-2021220
Maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-12.00 uur

E-mail:
Informatie over activiteiten: info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Ondersteuning van de sociaal raadslieden: sociaalraadslieden@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Informatie voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties: info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

3.6 VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk Alblasserdam begeleidt de vluchtelingen die in de gemeente Alblasserdam
komen wonen. In samenwerking met de gemeente en woningcorporatie, ondersteunt
VluchtelingenWerk deze mensen bij alle praktische stappen die zij hierbij moeten nemen.
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voert vijf kerntaken uit: Coaching vestiging,
Maatschappelijke begeleiding, Juridische begeleiding, Gezinshereniging en Spreekuur. De
verschillende kerntaken en overige activiteiten worden hieronder kort toegelicht.
Coaching vestiging
Coaching vestiging is een traject van drie maanden voor cliënten die net een woning in de gemeente
hebben gekregen. Het traject start op de datum van het ondertekenen van het huurcontract. De
coach vestiging begeleidt de cliënt bij het inschrijven bij de gemeente, aanvragen van een uitkering,
regelen van verzekeringen etc. Daarnaast wordt er ook hulp geboden bij het inrichten van de woning
en het wegwijs maken in de omgeving.
Maatschappelijke begeleiding
Na de drie maanden vestiging, volgt een traject van één jaar van maatschappelijke begeleiding. De
vrijwillige maatschappelijke begeleider stimuleert de cliënt om op diverse gebieden zelfredzamer te
worden. Het doel van de begeleiding is dat de cliënt leert zelfstandig gebruik te maken van alle
voorzieningen, in staat is daarin zelf keuzes te maken en uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente
kan opbouwen als volwaardig participerend burger.
Juridische begeleiding
In de juridische begeleiding wordt hulp geboden bij het verlengen van een verblijfsvergunning of
problemen rond een vergunningsaanvraag of naturalisatie.
Gezinshereniging
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die door hun vlucht van hun gezinsleden zijn gescheiden
hebben recht op gezinshereniging. Zij worden voorgelicht over de mogelijkheden van de
gezinsherenigingsprocedure en krijgen begeleiding bij het aanvragen en regelen van de
gezinshereniging. VluchtelingenWerk biedt praktische ondersteuning bij de aanvraag en het
realiseren van gezinshereniging
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Spreekuur
De spreekuren zijn bedoeld voor klanten van VluchtelingenWerk die de drie maanden vestiging en
het jaar maatschappelijke begeleiding achter de rug hebben. Doel van de spreekuren is dat een klant
coaching krijgt bij het oplossen van een probleem, het invullen van een formulier, navragen hoe iets
zit. Een begeleider denkt met de klant mee over hoe hij zijn zaken zelf zou kunnen regelen. Ook
belangrijk is dat mensen terecht kunnen voor een luisterend oor.
Contactgegevens
Medewerkers:
Hicham Zaezai (teamleider), Julia Ronnebeck (junior teamleider)
Adres:
Nicolaas Beetstaat 5, 2951 XM Alblasserdam
E-mailadres:
hzaezai@vluchtelingenwerk.nl / jronnebeck@vluchtelingenwerk.nl
Telefoonnummer :
078-6471303
Openingstijden
Spreekuur:
Maandag van 10.00 tot 14.00 uur
Op afspraak: Dinsdag en Woensdag van 10:00 tot 14:00 uur

3.7 Voedselbank
De voedselpakketten zijn bestemd voor huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven.
Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp. Om voor een voedselpakket in aanmerking te
komen moet men aan strikte, landelijk vastgestelde criteria voldoen.
Voor een aanvraagformulier:
http://www.voedselbankalblasserdam.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Ite
mid=35
Adres: Oude Brandweerkazerne, Nicolaas Beetsstraat 5, 2951 XM Alblasserdam
Algemeen tel:
06-53657680
Aanvragen (noodhulp)voedselpakket: 06-53655909
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4. Georganiseerde activiteiten Alblasserdam
Lopende activiteiten waaraan vluchtelingen mee kunnen doen:
Taalles SWA
Waar
Wanneer
Kosten
Aanmelden

: Bibliotheek Alblasserdam
: Elke woensdag van 10-12 uur (behalve in de schoolvakanties)
: 2 euro per ochtend
: via de SWA (als men verhinderd is, moet men zich daar ook afmelden)

Taalles SIHVA
Waar
Wanneer
Kosten
Aanmelden

: Bibliotheek Alblasserdam
: Elke donderdag van 10-12 uur (behalve in de schoolvakanties)
: 2 euro per ochtend
: Mw. Anneke de Jong-Tuijtel, tel 078-6919097 (voor inschrijving en intakegesprek)

Wereldmeiden (SWA)
Wat
: Ontmoetingsochtenden waarbij met vrouwen gezamenlijk de maatschappij en
elkaars culturele achtergronden willen leren kennen. Samen kiezen ze de onderwerpen voor deze
themabijeenkomsten
Waar
: De Postduif, Randweg 110
Wanneer
: Om de week op donderdagochtend van 9.30-12.00 u
Kosten
: gratis
Informatie
: info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Naaigroep (SIHVA)
Waar
: Zwarte Paard 9, 2953 XZ Alblasserdam
Wanneer
: Elke vrijdagochtend van 9-11 uur (behalve in de schoolvakanties)
Kosten
: 5 euro voor 4 ochtenden
Informatie
: Thea Hardenbol, 06-47133938
Volkstuin Project (SIHVA)
Waar
: Volkstuin einde van de Plantageweg
Wanneer
: Deelnemers gaan wanneer ze willen/kunnen
Kosten
: geen
Informatie
: Geertrude van Hofwegen tel: 0636355228
Fiets Project (SIHVA)
Waar
: De Damsteen
Wanneer
: start vrijdag 18 september voor 10 cursusochtenden
Kosten
: Eenmalig 20 euro (voor cursusboekje en diploma)
Contact
: Opgeven bij Lida via lida.s@filternet.nl (persoon komt op wachtlijst te staan)
Informatie
: Vrouwen aanmoedigen zelf hun fiets mee te nemen zodat ze thuis ook kunnen
oefenen/ nog op zoek naar (leen)fietsen
Goed Nieuws Club Alblasserdam
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Wat
: Kinderclub voor alle kinderen van de basisschool leeftijd (4-12 jaar). Spelletjes, liedjes,
Bijbelverhaal, werkje, quiz of spel. Ook voor moslimkinderen, wel duidelijk aan de ouders uitleggen
dat het christelijk is.
Waar
: Het Scheepke, Rijnstraat 434
Wanneer
: Woensdagmiddagen, data op te vragen via José en Marco Baan
Kosten
: geen
Informatie
: José en Marco Baan, 06-57730038
Repair Café: een plek waar mensen samen met vrijwilligers hun spullen kunnen repareren
Waar
: ParticiPand, Lelsstraat 2 (lokaal 8)
Wanneer
: elke woensdag en donderdag van 8.30 tot 14.00 uur en zaterdagmorgen
Informatie
: Nog op zoek naar mannen met skills: elektricien/ meubels maken/ timmerman/ etc
die vluchtelingen nieuwe dingen willen leren. Aanmelden kan telefonisch via 06-55717409 of via
repaircafealblasserdam@gmail.com
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5. Nuttige adressen Alblasserdam
Bibliotheek
Adres
: Ieplaan 2
Openingstijden zijn
: maandag 10-17 uur*, dinsdag 10-20 uur*, woensdag 10-17 uur*, donderdag
10-17 uur*, vrijdag 13-17 uur, zaterdag 10-13 uur.
*van 10-13 uur alleen zelfservice en/of klassenbezoek
Taalkit Dutch De Taalkit DUTCH biedt online en offline ondersteuning bij het aanleren van de
Nederlandse taal, speciaal gemaakt voor vluchtelingen. Het offline deel bestaat uit werkbladen en is
bestemd voor gebruik in het opvangcentrum. Het online deel bestaat uit digitale leerroutes die
vanuit de bibliotheek worden aangeroepen.
Gemeente
Adres
: Cortgene 2
Telefoon
: 14078 (vijfcijferig)
Veel
van
onze
producten
regelt
Aan onze balies bent u met of zonder afspraak welkom op:
dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00 - 12.00 uur
maandag en woensdag: 14.00 - 19.30 uur
Voorkom wachten, maak een afspraak!
Zorgloket:
maandag t/m vrijdag: van 9.00 – 12.00 uur

u

eenvoudig

online.

Halal Slagerij/Bakkerij/Supermarkt Anadole
Adres
: Van Hogendorpweg 6
Openingstijden
: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag: 9.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 9.00 – 20.30 uur
Turkse supermarkt ‘De Hoek levensmiddelen’
Adres
: Van Hogendorpweg 22
Kringloopcentrum Alblasserdam
Adres
: Hertzweg 4b (zijstraat Edisonweg, tegenover Maat Transport inrijden).
Telefoon
: 0619709395
Email
: info@kringloopcentrumalblasserdam.nl
Openingstijden
: Maandag 13 – 17 uur
Dinsdag t/m zaterdag 9.30 – 17 uur
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6. Nuttige adressen omstreek
Jozua Dordrecht 1-2-3 kledingbeurs
2 keer per jaar organiseert Jozua Dordrecht een kledingbeurs, zie voor datum en adres: www.jozua.nl
Opnieuw & Co.
Diverse kringloopwinkels voor kleding, meubels en keukenspullen in de omgeving van Alblasserdam.
Lindtsedijk 86
3338 LE Zwijndrecht
Telefoon: 078-6417966

Burgemeester
Keijzerweg
22
3352
AR
Papendrecht
Telefoon: 078-6417966

PC Hooftstraat 12
2985 BK Ridderkerk
Telefoon: 078-6417966

Merwedestraat 52-54 (achter Jumbo en Aldi)
3313
CS
Dordrecht
Telefoon: 078-6417966

Stichting Hulp in Praktijk (HiP)
Voor sociale hulp, praktische hulp en vervoershulp. HiP is een sterk groeiend netwerk van kerkleden
en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder
sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier
geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de
lokale samenleving. Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar
gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in
behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als
hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.
Telefoon
: 09004474474
E-mail
: info@stichtinghip.nl
Om hulp aan te vragen kijk op : http://stichtinghip.nl/hulp-aanvragen.html
Stichting Kledingbank Dordrecht
Wilt u gebruik maken van de kledingbank en heeft u een verwijsbrief (zie website), dan kunt u tussen
9 en 12 uur telefonisch een afspraak maken met de kledingbank. Als u hiervoor in aanmerking komt
kunt u tweemaal per jaar een bezoek brengen aan de kledingbank en kleding uitzoeken.
Adres:
Sint Jorisweg 74, 3311 PL Dordrecht
Tel:
078-7370424 (tussen 09:00 uur en 12:00 uur)
Website:
http://www.kledingbank-dordrecht.nl/pagina/heeft-u-kleding-nodig
Stichting Leergeld Drechtsteden
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Aanvragen kunnen dus in principe variëren
van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets of computer of schoolreisje tot een aanvraag
voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting. Afhankelijk van de financiële
situatie van de lokale Leergeld stichting, kunnen de specifieke vergoedingen per lokale Leergeld
stichting verschillen.
Stichting Leergeld: http://www.leergeld.nl/home; 078-6123119 (ma t/m vrij 9-12 uur)
info@leergelddrechtsteden.nl
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Stichting Noodopvang Papendrecht (SNP).
Adres
: N.Beetsstraat 6, 3351EC Papendrecht
Telefoon
: 078-6153596
Website
: www.noodopvangpapendrecht.nl






Stichting Present
Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich in
voor projecten zoals:
Opknappen van verwilderde tuinen.
Helpen bij verhuizingen.
Schoonmaken en opruimen.
Schilderen van een verwaarloosde woning.
Present vormt een landelijk netwerk van lokale stichtingen. Zoek je contact met een lokale stichting?
Klik hier voor een overzicht van alle stichtingen. Op de lokale site kun je contact opnemen.
Voor contact met de landelijke organisatie: ga naar de website van Present Nederland
Woonkracht10
Telefoon
: 078-6202020
Adres
: Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht
Website
: www.woonkracht10.nl
Openingstijden : maandag, woensdag en donderdag 08.30 - 12.30 uur (dinsdag en vrijdag gesloten).

Hulpverlening aan statushouders Gemeente Alblasserdam

Versie: maart 2017

13

Bijlage I: Tips voor taalmaatjes
De bibliotheek heeft eenvoudige leesboekjes voor volwassenen en uiteraard veel leesboekjes voor
kinderen. Er zijn veel websites en spelletjes die het leren leuker kunnen maken. Hierbij een aantal
tips:







Leerspelletjes:
Pim pam pet
Kwartet (met woordjes)
Pictionary
Dobbelstenen met plaatjes waar je een verhaal aan elkaar over kan vertellen
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…….
Wie ben ik….?
Handige sites voor het bepalen van het taalniveau:
http://www.niow.nl/taaltrainingen/europese-taalniveaus/overzicht-taalniveaus
http://www.zoekeenvoudigewoorden.nl/wat-zijn-taalniveaus-2.html
Handige websites die men kan gebruiken bij taallessen:
http://www.meestermichael.nl
http://www.taalvoorhetleven.nl
http://www.jufmelis.nl
http://oefenen.nl
https://onzetaal.nl
http://www.beterspellen.nl
http://www.woordpost.nl
www.inburgeren.nl
http://www.taalleermethoden.nl/index.php/taalleermethoden/tpr
http://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal
http://www.nt2taalmenu.nl/
http://www.hetbegintmettaal.nl/lesmateriaal-nt2-taalmenu/
http://taalunieversum.org/koppelingen/106/
http://nt2.startkabel.nl/
http://taalkitdutch.nl/
Gericht op lezen en schrijven:
http://www.sevendays.nl/home (jongeren, digitale krant)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/po (informatieve filmpjes)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/vo (informatieve filmpjes)
http://entoen.nu (mensen met interesse voor geschiedenis)
http://www.songteksten.nl (mensen met interesse voor muziek)
http://www.leesletters.nl/theaterlezen
www.coutinho.nl/handboek-nt2
http://www.etv.nl
http://oefenen.nl/programma/het_leesplankje
http://www.alfabeter.nl/alfabeter-schrijven
http://www.dbnl.org/tekst
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Overige tips:
Dagboekje laten bijhouden en hierover praten
Puzzel invullen
Beeldwoordenboek
Straatnamen lezen
Recepten, reclameblaadjes, stripverhaal, een briefje, kaart, tijdschrift, krant, email, sms
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Bijlage II: Dorpsnetwerkkaart
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Bijlage III: Sociale Wegwijzer

Handige adressen
Logo

Naam

Contactpersoon /adres

Telefoonnummer

Emergency

Tandarts
Avond en weekend

0900-6919660

Halal Slagerij/
Supermarkt

Van Hogendorpweg 6

078-6916619

Kringloop Alblasserdam

Hertzweg 4b

06-19709395

Politie

Goudsbloemstraat 9

0900-8844

SIHVA
Diverse Activiteiten

Damsteen, Cortgene 8

06-36355228

Sociaal Raadslieden
Hulp met formulieren

SWA
Cortgene 20

078-2021220

Vluchtelingenwerk
Nicolaas Beetstraat 5
Spreekuur Alblasserdam

078-6440177

Moskee

Anjerstraat 2

06-45495190

Kelderverkoop
Elke donderdagavond

Grote Kerk
Cortgene 2
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Voedselbank

Nicolaas Beetstraat 5

06-53 65 76 80

Verwarmingscentrale
Avond en weekend

Werkendamse
verwarmingscentrale

0183-502755

Naam

Contactpersoon / adres

Telefoonnummer

Fietsles

SIHVA
Damsteen, Cortgene 8

06-36355228

Repaircafé

SIHVA
Lelstraat 2

06-36355228

Naaigroep

Damsteen, Cortgene
Elke vrijdag 9.00 - 11.00

06-36355228

SWA
Bibliotheek, Ieplaan 2
Elke woensdagmorgen

078-2021220

SWA
Postduif, Randweg 110

078-2021220

Emergency

Brandweer/Ambulance/
Politie

112

Hulp bij taal
Ieplaan 2

Bibliotheek
Elke donderdagmorgen

Activiteiten
Logo

Taalles

Wereldmeiden
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