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. 
Geslaagde Kerstmarkt 
Op 7 december was er in fotogalerie De Gang een Kerstmarkt georganiseerd 
door Haarlem Mozaïek. Zij verkochten kaarsen, Aleppo zeep en prachtige 
lekkernijen van Happy taart (zie facebook Happy_taart). Je kan één taart 
bestellen, maar ook 100 kleine lekkernijen. (Niet te) Zoet of hartig. 
Op de Kerstmarkt stonden ook bedrijfjes uit de buurt met lokale producten: 
oesterzwammen, appelsap en nog veel meer. Leuke samenwerking tussen 
Nieuwe en Oude Haarlemmers. 

 

 
Laat een lichtje schijnen!! 2 x 
(Lichtje voor kleine Nieuwe Haarlemmers) 
Weet u het nog? Vorig jaar kon je een lichtje in de Kerstboom op de Grote Markt adopteren. De 
opbrengst is gegaan naar Syrische kinderen in vluchtelingenkampen en hier in Haarlem. Dit jaar 
doen we het anders: we verkopen échte kaarsen. Met uw hulp! 
Er zijn pas een paar kerken die een bestelling hebben geplaatst. Het kan nog tot en met 16 
december. We bezorgen aan huis (minimaal 20 kaarsen). Een kaars kost € 4,00. (Inkoop € 2,00 
opbrengst € 2,00: daarvan gaan we met kinderen van statushouders in de kerstvakantie een 
dagje naar de ijsbaan). Mail naar: Haarlemmozaiek@ziggo.nl 
 
En toen: 
Initiatieven van Haarlemmers kunnen plotseling ontstaan. Vrijdagmiddag 6 december kwam er 
een bijzondere vraag. Er worden waxinelichtjes verkocht door Café de Lange Heer en de 
kunstenaar Eric Coolen. Met de skyline van Haarlem. Of Stem in de Stad de opbrengst kan 
gebruiken? Uiteraard!  
Toen kwam het idee om ook te kijken of de website van Haarlem geeft licht nog snel 
omgebouwd kon worden. Daar is een weekend aan gewerkt. Dinsdag 10 december wordt het 
eerste exemplaar gekocht door onze burgemeester. Dus ook daar zijn uw goede gaven welkom! 
Deze opbrengst is voor een Kerstmaaltijd of nood- broodpakket voor daklozen. Bestellen via 
www.haarlemgeeftlicht.nl. Als u in de omgeving woont worden de kaarsen thuis afgeleverd.  
  

Statushouders vinden ons, Nederlanders, maar raar. We rennen heen en weer van het 
een naar het ander, bemoeien ons overal mee, willen niks missen en klagen 
vervolgens dat we het zo druk hebben. Als ze aan ons vragen hoe het gaat, krijgen ze 
niet een antwoord over onze ouder wordende ouders, schoolprestaties van de 
kinderen of onze gezondheid. Nee, wij hebben een standaardantwoord: "druk, druk, 
druk…". Altijd maar druk. 
(zie verder onderaan de Nieuwsbrief) 
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Nieuw in Haarlem 
Op donderdag 12 december heeft het nieuwe Platform van 
(Migranten)organisaties zich gepresenteerd bij wethouder 
Meij. Haarlemse Verbinders willen culturele achtergronden 
met elkaar delen om elkaar beter te leren begrijpen. 
Krachten zijn gebundeld om zo het aanbod voor de 
doelgroepen te versterken. Iedere organisatie behoudt haar 

eigen identiteit maar daar waar activiteiten in gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd gaat dat 
meer en meer gebeuren. 
In de coördinatiegroep is gesproken over hoe we ons verhouden tot andere migranten dan de 
vluchtelingen van de laatste jaren. Ons uitgangspunt is dat wij groepen statushouders en migranten 
ondersteunen om hun plek in de samenleving te vinden, daarbij bij voorkeur in verbinding met andere 
Haarlemmers uit andere groepen, al dan niet van de kerken.  
We besluiten dat als migranten uit andere groepen kunnen en willen aansluiten bij onze initiatieven dan 
zijn ze welkom. En als er vragen om ondersteuning komen uit andere groepen migranten dan de 
statushouders, dan bekijken we op dat moment of het bij ons past en of we het kunnen waarmaken.  

 
Kerst met migranten 
Op 23 december is er een gezamenlijke kerstviering, georganiseerd door diverse migrantenorganisaties. 
Dit vindt plaats in de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op de Frieslandlaan 15, 
Haarlem, van 17.30 tot 20.30 uur. Het is fijn als daar veel mensen komen! 
 

 
Vervolg blz. 1: 
Mensen uit andere culturen kijken daar wel eens vreemd van op. Waarom is 
iedereen zo druk? In Nederland moet je een afspraak maken voor je op bezoek 
gaat. Zij zijn gewend elkaar buiten op straat te ontmoeten of gewoon bij elkaar 
binnen te lopen. En niemand die dan zegt dat het eigenlijk niet goed uitkomt of 
dat ze volgende keer beter een afspraak kunnen maken. Meestal staat er ook 
wel een bord eten klaar. In Nederland is de kans groot dat er te weinig is 
gekookt als je spontaan langskomt. "Laat volgende keer maar even weten dat je 
mee wil eten", zeggen we dan. Maar dat doet natuurlijk niemand. Het voelt 
onbeleefd om jezelf uit te nodigen. 

Vaak krijg ik het verzoek om toch gewoon eens langs te komen als ik in de buurt 
ben, zonder afspraak. "Je bent altijd welkom", zeggen ze dan. Onlangs wilde ik 

daar aan tegemoet komen. Ik was in de buurt en had wat tijd over. Spontaan belde ik bij het eerste gezin 
aan. Niet thuis. Het volgende gezin dan maar… ook niet thuis. Ik besloot er een telefoontje aan te wagen. 
"O sorry", was het antwoord, "ik ben op school en dan naar mijn jobcoach en ik moet de kinderen nog 
ophalen. Ik heb het zo druk. Maar jammer dat ik je nu mis, maak volgende keer even een afspraak". 
Het gaat best goed met de integratie. 
Myrna Bockhoudt, coördinator Vrijwilligers en Vluchtelingen 
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