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Festival Welkom Hier Haarlem 
Zoals eerder aangekondigd is er op zaterdag 22 april as van 13.00 tot 17.00 uur een groot 
“Welkom” festival in de Philharmonie. Daar zijn verschillende podia en je kan er kennis maken 
met de vele initiatieven in Haarlem, voor locals, vluchtelingen en nieuwkomers. De 
gezamenlijke kerken staan natuurlijk op de infomarkt en we verzorgen ook een ‘stilte hoek’, 
waar mensen een kaarsje kunnen branden voor diegenen die tijdens hun vlucht naar Europa 
of door geweld in het land van herkomst zijn overleden. Hun namen worden opgeschreven. 
In de bijlage bij deze update is een digitale flyer opgenomen, maar de flyers worden ook 
zoveel mogelijk bij de kerken verspreid. 
 
Vervolg Kenniscafé: 10 april a.s. 
Op veler verzoek: deel 2 van het thema De cultuur en het wereldbeeld van het Midden 
Oosten. Eind februari heeft Rien van der Toorn een dusdanig enerverend verhaal verteld, dat 
er gevraagd werd om een verdieping van het onderwerp. Daar komen we graag aan 
tegemoet, daarom komt Rien op 10 april a.s. ons nog veel meer toerusten over het Midden-
Oosten en cultuurverschillen waar we tegen aan lopen … of iets van kunnen leren.  
Rien is niet-westers socioloog en heeft samen met zijn Iraanse vrouw een advies- en 
trainingsbureau voor professionals en vrijwilligers die intercultureel werk doen. Samen geven 
ze trainingen aan Syrische vluchtelingen in de gemeente Leiden.  
Locatie: Frieslandlaan 15  (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen), Tijd: 
20.00 - 22.00 uur. Kosten: Vrijwillige bijdrage.  
Meer info en opgeven: Myrnabockhoudt@stemindestad.nl 
 
!! Oproep !! 
Voor de Zijlweg – waar zo’n 50 jonge statushouders gehuisvest zijn) zijn we op zoek naar een 
(flink) aantal routers! (nieuw of gebruikt maar wel werkend). Het gaat om het soort 
internetrouter wat iedereen thuis in zijn huiskamer heeft staan. Waarom?  Wifi is van 
levensbelang voor deze jongens en meiden voor contact met het thuisfront, contact met 
instanties, sociale contacten etc etc. Wie helpt ons op weg? 
Martin Bommel, Teamleider sociaal beheer, GVA Boerhaave / GVA Zijlweg, DOCK Haarlem 
Tel: 06 42645113 / 023 5436003, E-mail: mbommel@dock.nl. 
 
Gemeente Haarlem 
Op 26 januari heeft de gemeenteraad unaniem de ‘Visie op de maatschappelijke integratie 
en participatie van statushouders: Samen Doen!’ aangenomen. In deze visie is Haarlem een 
stad waarin vluchtelingen niet als gasten gezien of behandeld worden, maar als mede-
Haarlemmers, van wie de gemeente de zelfredzaamheid bevordert. Hiertoe investeert de 
gemeente in goede en snelle mogelijkheden voor de maatschappelijke integratie en 
participatie van statushouders, en in hun gezondheid.  Door het gelijktijdig combineren van 
inburgering, taalontwikkeling, scholing, duale leerwerktrajecten en werk, komt participatie 
dichterbij. 
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Statushouders worden actief ondersteund bij het vormgeven van hun toekomst in Haarlem, 
bijvoorbeeld door de klantmanagers die zich specifiek richten op werk en inkomen voor 
statushouders en door een door de gemeente gefinancierd empowermenttraject voor jonge 
statushouders. Binnen het sociaal programma statushouders is ook nadrukkelijk aandacht 
voor het vele werk dat vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en andere partners 
verzetten om de statushouders hun weg te laten vinden in de stad.  
De gehele visie is te bekijken via deze link: 
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-januari/19:30 
 
Eenzaamheid 
Graag nodigen maken we jullie attent op een bijzondere ontmoeting op dinsdag 18 april. 
Onderzoek laat zien dat bijna 10% van de bevolking te kampen heeft met ernstige 
eenzaamheid; ruim 30% heeft daar incidenteel last van. De gemeente Haarlem heeft 
daarom het jaar 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Ontmoeting   
Wethouder Welzijn van de gemeente Haarlem, Jur Botter, komt om uitgenodigd in gesprek te 
gaan over wat de rol van de kerken kan zijn in de bestrijding van eenzaamheid, het 
versterken van de ontmoeting in onze stad.  Zeker ook de Kerk kan van grote waarde zijn 
voor mensen die worstelen met eenzaamheid.  De bedoeling van de avond is om zo mogelijk 
hele concrete stappen af te spreken, initiatieven voor de komende maanden om mensen in 
de stad te ontmoeten en tot zegen te zijn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het 
gebouw van Immanuel aan de Medanstraat 32 – 34.   
 
Niet vergeten:  
Thuis in Haarlem maatjesavonden: 12 april, 10 mei, 7 juni, 3 juli. Inloop vanaf 19.30 uur, start 
programma 20.00 uur. Flintys, Ged. Oudegracht 138. 
Welkom Hier! Haarlem 22 april, 13.00 – 17.00 uur Philharmonie 
Kerkennacht: 23 juni, 20.00 – 23.00 uur in diverse kerken in het centrum 
 
 
 
Coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen. 
Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem 
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