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allen woonachtig in Varsseveld. 

 
Spreeksters zijn mevrouw Simone Maatkamp 

werkzaam bij Laborijn i.s.m. huiscoach mevrouw 

Mireille Hiddinga, en mevrouw Afke van den Ha- 
zel, projectmedewerker van Vluchtelingenwerk 

Oude IJsselstreek. Tevens zijn drie statushou- 

ders, Asmaa, Mohammad en Khaled, aanwezig, 

Het onderwerp betreft de integratie en participatie van met name Syrische vluchtelingen 

die sinds 2015 naar Nederland zijn gekomen, van wie 60 statushouders in Varsseveld wonen. 

Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet (voorheen de Bijstandswet) en de 

Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek, 

en als WSW voor de gemeente Montferland. Zodra een vluchteling een status heeft, zorgt 

Laborijn voor ondersteuning en begeleiding zolang hij een uitkering heeft. Werk en taal staan 

voorop. De statushouder is verplicht binnen drie jaar de inburgeringstoets te halen. In het 

verleden werd naar (vrijwilligers)werk gezocht als de inburgering was gehaald. Het landelijk ad- 

vies is nu om niet zo lang te wachten, maar eerder te beginnen met het meedoen in de samen- 

leving. Dit kan d.m.v. een werk-leertraject, opleiding of via een andere vorm van ‘meedoen’ 

zoals vrijwilligerswerk. Lopende projecten zijn het horecaproject bij een ROC in de omgeving 

en Jaws (technisch bemiddelaar voor opdrachtgevers en werkzoekenden in Terborg-Achter- 

hoek). Niet iedereen kan naast inburgering nog andere activiteiten ontplooien. Maatwerk is 

noodzakelijk. 

Vluchtelingenwerk ondersteunt statushouders vanaf het moment dat zij in de gemeente 

komen wonen en helpt bij de integratie. Er moet onder meer huisvesting geregeld worden, de 

inrichting, een uitkering, een huisarts en eventueel een school. Daarnaast ondersteunen ze bij 

het regelen van gezinshereniging en zijn er wekelijks spreekuren. Deze maatschappelijke be- 

geleiding duurt acht maanden. Ook is men gestart met het project ‘Samenleven door Ontmoe- 

ting’ in Varsseveld en Sinderen om statushouders beter te laten integreren in hun woonplaats. 

Zij zoeken hiervoor ‘noabers’; aan de aanwezigen op deze avond werd gevraagd zich hiervoor 

op te geven of dit kenbaar te maken in hun omgeving. 

Na de pauze vertelden de drie statushouders over hun gezinssituatie en hun ervaringen. 
Asmaa is in Syrië afgestudeerd als advocaat. Haar papieren zijn voor hier onvoldoende. Om 

toch deel te nemen aan onze maatschappij werkt ze enkele dagdelen als vrijwilliger op de 

basisschool van haar kinderen. 

Mohammad werkte in Syrië in de ICT. Hij volgt nu een opleidingstraject voor CNC draaier/fre- 

zer. Hij verbaast zich over de slechte vervoersverbindingen tussen het woon- werkverkeer in de 

Achterhoek. 

Khaled woont hier 15 maanden en is bezig met de inburgeringscursus. Hij was in Syrië schilder 

en gaat vanaf 24 april stage lopen bij een schildersbedrijf in het dorp. 

In de pauze waren er heerlijke Syrische traktaties die de statushouders hadden gebakken. 

De opkomst was groot en we kijken terug op een bijzonder geslaagde avond! 

Bestuur afdeling Varsseveld 
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Feest in Bolsward 
Ondanks het 
mooie weer kwa- 
men veel leden 
en genodigden 
op 19 april naar 
‘Het Centrum’ 
om het 90-jarig 
bestaan van onze 
afdeling te vieren. 
Sommigen van verder weg, zoals de secretaris 
van het Jacobafonds en onze landelijk voorzit- 
ter Dieny Scheffer. Na speeches en cadeautjes 
waren woord en lied aan Inez Timmer. Zij had 
speciaal voor ons een programma samenge- 
steld van bekende en minder bekende liedjes, 
afgewisseld met sketches en gedichten. Aan 
het eind van de avond kregen we heerlijke 
hapjes die de vrijwilligers van ‘Het Centrum’ 
voor ons hadden bereid. Lekker drankje en 
leuke gesprekspartners erbij: genieten! Op 
een felicitatiekaart stond: ‘Het Koninklijk 
NVVH-VROUWENNETWERK is een ‘oude 
dame’ geworden. Weliswaar nog springlevend, 
jong van geest en even actief en fantasierijk 
als in 1928.’ En daar is niets meer aan toe te 
voegen. 
Nog meer feestelijk nieuws uit Friesland 
Op 13 maart werd er een bijzonder symposi- 
um gehouden in de Stadsschouwburg de Har- 
monie in Leeuwarden ter gelegenheid van het 
60-jarig bestaan van de ‘Frouljus lêzingen’, te- 
genwoordig genoemd de ‘Akademy lêzingen’. 
Het jubileum werd op feestelijke wijze gevierd 
met o.a. de openingstoespraak door de heer 
Willem Smink, directeur-bestuurder van de 
Fryske Akademy. Daarna een lezing door Eve- 
lien Tonkens, sociologe en hoogleraar aan de 
Universiteit van Utrecht, met als onderwerp: 
Toegang tot de kennis heeft geleid tot meer 
ontwikkeling en emancipatie. 

 
Viering Internationale 
Vrouwendag 
Het thema voor deze 
dag was ‘Kunst en 
Cultuur in culturele 
hoofdstad Leeuwarden’, 
de viering een samen- 
werkingsverband van 
NVVH, Vrouwen van Nu, 
Passage en de Friese 
Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. De 
vrouwen werden verwelkomd in de sfeervolle 

kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente in 
Leeuwarden, waar Eerste Kamerlid mevrouw 
Annemarie Jorritsma een inleiding hield 
over vrouwenemancipatie n.a.v. het thema 
van Internationale Vrouwendag: ‘Vrouwen en 
mannen zijn overal gelijkwaardig’. 

 
Ronde Venen 
Geen idee wat mij te 
wachten stond die 
feestelijke 14 februari 
vanwege ons 45-jarig 
bestaan. 
Een hartelijke ont- 
vangst in een mooie ambiance. Overzichte- 
lijk gedekte tafels, allemaal blije gezichten. 
Koffie, thee en lekkers en dan maar afwach- 
ten. Daar kwam de verrassing ... een HOE- 
DENSHOW!! Elegante dames, die de hoeden, 
allemaal gemaakt van papier, showden. 
Vlinders, servetten, vliegende schotels, pau- 
wenveren, een witte plisséhoed met veren; 
astronaut en vliegende Hollander kwamen 
voorbij. Ook jurken met strikjes, heel ver- 
nuftig gemaakt, plissérokjes met hesje en 
hoed, broekpak zwart-wit met versiering, een 
geschulpte jurk met idem bolero. Alles van 
papier! Een overweldigend applaus was op 
z'n plaats. Dit alles tijdens een high tea die er 
mocht zijn. 
Deze dag zal als een zeer bijzondere in mijn 

geheugen blijven. 
Margreet en Wilma 
op de eerste plaats, 
want zij organiseer- 
den deze feestelijke 
dag en ook het be- 
stuur: ‘BEDANKT’. 
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