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Nieuwsbrief november/december 2022  

 

Beste lezer, 
 

Het najaar startte met de warmste en 
zonnigste oktober sinds mensenheugenis. 
Het seizoen van storm regen, Sinterklaas en 
de donkere dagen voor Kerst gaat nu aan ons 
voorbij. 
We hopen van harte dat het een vrediger Kerst 
gaat worden dan het zich laat aanzien. 
 
Verder speciaal aandacht voor de goedkeuring 
door de gemeenteraad voor verlenging en 
uitbreiding van de opvang in het Zoetermeerse 
AZC. 

Op deze plaats willen we ook melden dat ons 
teamlid Roula  samen met haar man in 
winkelcentrum Buytenwegh binnenkort een 
winkel gaat openen met Exotische/ Arabische 
Producten. 
   
Heb je leuke ervaringen met je Taalmaatje, 
geeft het aan ons door en het komt in de 
volgende Nieuwsbrief. 
 
Blijf gezond! 
We wensen je wederom veel leesplezier! 
 

Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
 

Het team van Gilde     
SamenSpraak.  
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Komen en gaan…. 

 
Je hoort wel eens de uitdrukking…..  
Het is hier een komen en gaan van mensen. 
Het betekent dan meestal dat er veel verloop is en 
bijvoorbeeld medewerkers maar kort blijven. 
 
Dit soort komen en gaan gaat niet op voor twee  
medewerkers van Gilde SamenSpraak, die met ingang van 
januari 2023 gaan stoppen met hun werkzaamheden bij  
Gilde SamenSpraak. 
Harrie Djojowikromo, ruim 7 jaar actief, de laatste jaren  
vanuit SamenSpraak bij de Infobalie.  
Altijd goed gemutst en actief in de wereld staand, letterlijk en 
figuurlijk! We zullen je missen! 
 
Mildred Nahar, in de afgelopen 10 jaar heb je heel,  
heel veel intakegesprekken met Anderstaligen gedaan, 
meegeholpen om goede koppelingen te maken en contact 
gehouden als begeleider!  
Heel jammer dat je gaat stoppen ! 
Vanuit het team willen we jullie bedanken voor zoveel inzet 
en vooral voor zoveel collegialiteit en gezelligheid !    
Dank jullie wel! 
 
 
 
 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
     
 
 
 
 

 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              

          
 
 

                        
 
 
 

 

 

 
 

  



 

Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 
 
De kerntaak van Gilde SamenSpraak in Zoetermeer is 'Anderstaligen’, van waar dan ook, wegwijs te maken in 
de Nederlandse taal en gewoonten, opdat ze beter hun weg kunnen vinden in de Zoetermeerse samenleving. 
Om aan deze taak invulling te geven heeft Gilde SamenSpraak ca. 150 vrijwilligers (taalbegeleiders), die met 
een anderstalige een taalmaatjeskoppel vormen. Daarnaast wordt er twee keer per maand een PraatHuis 
georganiseerd. 
Tevens organiseren wij zo nu en dan extra activiteiten die een link hebben naar de Nederlandse taal en 
gewoontes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

PraatHuis medewerkers (M/V) 
Ze werken in teamverband, tweemaal per maand, 
gedurende twee uur op de donderdagmiddag.  
Ze ontvangen de bezoekers, verzorgen de 
aankleding, de catering en het programma. 
Door natuurlijk verloop hebben we dringend 
behoefte aan versterking van het team! 

Taalmaatjes (Begeleiders 
Anderstaligen) (M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen om ze op 
een hoger niveau Nederlandse taal te brengen en 
wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur. 
Door de te verwachten aanwas van anderstaligen 
vanuit het nieuwe opvangcentrum in Zoetermeer 
hebben we dringend behoefte aan nieuwe 
begeleiders. De nood is hoog; we hebben een 
wachtlijst van meer dan 40 anderstaligen! 
Begeleiden kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 
 
 
 

Reageren? 
Gilde SamenSpraak,  

Hennie van de Graaf (Coördinator Gilde 
SamenSpraak)  

E-mail: co_gss@gildezoetermeer  
tel: 0645746611  

website: www.gildezoetermeer.nl 

Zoals u ziet er zijn vele vacatures.  
Laat u niet weerhouden om hierop te reageren.  

De werkzaamheden geven veel voldoening en het wordt zeer gewaardeerd!  
Op onze website  www.gildezoetermeer.nl  kun je meer lezen over  

Gilde SamenSpraak en onze activiteiten. 
Graag willen we kennis met je maken en in een nader gesprek verder 

informeren over onze nuttige en voldoening gevende werkzaamheden! 
 
 

Medewerker/ster informatiebalie 
Aan onze informatiebalie in het Stadhuis Forum 
kunnen bezoekers zich oriënteren op het werk van 
de Gildes. Daarnaast geven de vrijwilligers van 
Gilde Zoetermeer hier informatie over allerlei 
soorten vrijwilligerswerk en beantwoorden zij 
vragen hierover. Driemaal per week is de infobalie 
in het Forum een middag bemand, nl op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00–16.00 uur. 
Er wordt gewerkt met een rooster. 
Heb je affiniteit met werken achter een balie en wil 
je ons team komen versterken? Je bent van harte 
uitgenodigd te reageren op deze vacature. 
 



 

PraatHuis 

Hallo bezoekers van het PraatHuis 

Het PraatHuis is open iedere 1e en 3e donderdag van de maand 
van 13.00 uur tot 15.00 uur, op de Uiterwaard 21, wijk Meerzicht,  
2716 VA (op de 1e etage) Zoetermeer. 
Gratis koffie en thee staan klaar. 
Kijk ook op onze website www.gildezoetermeer.nl voor het laatste 
nieuws. 
 
Op donderdagmiddag 6 oktober hebben het gehad over een historische gebeurtenis in de buurt 
van Zoetermeer. Het ging over 3 oktober 1674 “Het Leids ontzet”. Cees had weer vele 
interessante feiten tevoorschijn getoverd. Na de pauze heeft ons PraatHuis teamlid Manel ons iets 
verteld over dieren, in het kader van Werelddierendag op 4 oktober. Het was haar eerste presentatie 
in het PraatHuis en dat deed ze niet onverdienstelijk. 
 
Donderdagmiddag 20 oktober was het thema “Stoptober”, de landelijke campagne tegen de 
verslaving aan roken. Cees heeft het breder getrokken en meer verslavingen de revue laten 
passeren. Bijzonder leerzaam. Daarna in kleine groepjes discussiëren over verschillende 
onderwerpen. Dit kwam als wens naar voren en we gaan dit meer doen. 
Op 3 november was het thema St. Maarten. Een kinderfeest wat op veel plaatsen in het land door 
kinderen gevierd wordt met lampioenen en in alle vroegte aan huisdeuren al liedjes zingend giften 
(fruit/ snoep) te verzamelen. Daarna weer de 
discussiegroepjes.  
Donderdag 17 november hadden we weer een goed 
bezocht Praathuis, waarin Beata, Manel en Cees met 
ons drie leuke, leerzame taalspellen hebben gedaan!  
We kwamen bijna tijd te kort! 
 
Komende PraatHuismiddagen:  
Op 1 december besteden we aandacht aan het Sinterklaasfeest (met verrassingen!) en op 15 
december is het Kerstfeest aan de beurt. 

 
Schrijf het in je agenda en we zien je graag weer verschijnen; neem vrienden, buren, familie 
en in ieder geval je taalmaatje mee, dan maken we er een gezellige middag van. 
Hartelijke groet;  
het Team PraatHuis: Rosane, Evi, Manel, Georgette, Gerda, Helga, Beata en Cees 
praathuis@gildezoetermeer.nl              Telefoon: 079-3619530 

 

OPROEP 
In ons PraatHuis worden regelmatig thema’s behandelt. 

We zijn altijd op zoek naar interessante onderwerpen en eventueel ook mensen die dat 
willen behandelen. 

Bij deze willen we dan ook een oproep doen aan alle taalmaatjes of zij leuke/ interessante 
onderwerpen hebben en of men bereid is een onderwerp voor  

zijn of haar rekening te nemen. 
Voor de maand december hebben we al ideeën; heel 2023 staat nog open! 

Ideeën?  Zo ja, neem contact op met de coördinator van ons PraatHuis  

Cees van Gein: ceesvangein@planet.nl 
of met Hennie van de graaf: co_gss@gildezoetermeer.nl 

of Gerard Wennen: adjco_gss@gildezoetermeer.nl 
 
 

Beata met 
haar taalspel 
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3 november : donderdagmiddag PraatHuis thema Sint Maarten? 
3 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
10 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
17 november : donderdagmiddag PraatHuis taalspelletjes 
17 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
21 november : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   *  
28 november : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   *  
1 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Sinterklaas 
12 december : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   * 
15 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Kerstmis 
19 december : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   * 
9 januari ’23 : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   * 
 
*     Tijdsbestek:  13:30-16:30 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 2  
**** Tijdsbestek:   19:00-21:30 Locatie nader te bepalen 

 

Museum de Voorde  
De exposities "Zoetermeers Erfgoed' en 'Populair 
Design' zijn onderdeel van de vaste collectie. Deze 
exposities tonen aan waar museum De Voorde om 
draait: identiteit en het alledaagse leven. Op welke manier? Dat ontdek je in 
het museum! Daarnaast zijn wisselende tentoonstellingen te zien die dieper in 



 

gaan op identiteit.  
Wie ben jij en wie is de ander? Hoe denk jij over bepaalde zaken en hoe 
denkt een ander daarover. Kun je begrip tonen voor elkaars standpunt. 
Wellicht kom je tot andere inzichten of leer je nieuwe dingen over jezelf. 

WISSELENDE TENTOONSTELLINGEN: 

GA JE MEE OP SAFARI? 
In een moderne stad als Zoetermeer lijkt de natuur ver weg. Ontdek wat er bij jou 
om de hoek voor bijzonders leeft.  
VASTE COLLECTIE: 
Collectie Zoetermeers Erfgoed en collectie Populair Design 
De vaste collecties van Museum De Voorde 

Met Museumkaart gratis toegang! 
 

De inloggegevens voor taalmaatjes: 
Elk Taalmaatje kan bij "Het begint met taal" inloggen voor interessante oefeningen. 
Gebruikersnaam: Gilde Zoetermeer TV Wachtwoord: SamenSpraak2020 

Kunstgarage Franx  

Expositie  MAKERSMOMENTEN 

Kunst, design en ambacht bewonderen en bemachtigen  
In november en december staan makers centraal bij kunstgarage Franx. In de 
groepsexpositie ‘Makersmomenten: kunst, design en ambacht bewonderen en 
bemachtigen’ wordt de bezoeker meegenomen in kunst en design voor elk moment 
van de dag. Laat je verrassen door ambachtelijk gemaakte meubels en hedendaagse 
kunstwerken en struin langs designcadeautjes in de extra grote Makerswinkel. Wie 
weet neem je zelf iets bijzonders mee naar huis; er voor iedereen en voor elke 
portemonnee wat wils! 

In de expositie Makersmomenten tonen tientallen kunstenaars recent werk. 
Schilderijen en objecten van lokale en professionele kunstenaars, verbonden aan 
Franx, worden gecombineerd met ontwerpen van eindexamenstudenten van het Hout- 
en Meubilering College en de Willem de Kooning Academy. Ontwerper en stylist Irene 
van Ophoven heeft de expositie vormgegeven. 
De bezoeker wordt meegenomen langs negen stijlkamers, van ‘ochtend’ tot ‘nacht’, en 
ervaart hoe kunst past bij elk moment van de dag. Bewonder de ambachtelijk gemaak-
te meubels van de makers van het Hout- en Meubilering College en de bijzondere 
interieurobjecten van de makers van de Willem de Kooning Academy. Struin langs 
fotografie, pentekeningen, olieverf schilderijen, textiele- en ruimtelijke werken van de 
kunstenaars van Franx en ontdek de collecties van leuke ontwerplabels. 
Makersmomenten is méér dan kunst kijken alleen. Laat je inspireren door meer 
dan 50 makers en niet-alledaagse designartikelen in de Makerswinkel. Misschien 
bemachtig jij binnenkort een van deze collectorsitems of vind je iets bijzonders 
om cadeau te doen. Makersmomenten is te bewonderen van 5 november tot en 
met 23 december bij kunstgarage Franx.  www.kunstgaragefranx.nl 
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Deelnemende kunstenaars en ontwerpers: 
Hetty Arens, Helmut Beckhuis, Laura Besseling, Ricardo Bouman, Tim Braun, Renée du Clou, 
Cianan Dekker, Ria van Dijk, Elise Eekhout, Masoud Gharibi, Rob de Graaf, Yvon Grevers, Kiek 
Haket, Roderick van Hasselt, Marieke Hogenes, Ellis Holman, Fieke Hordijk, Verolique Jacobse, 
Theo Janssen, Gilbert de Jonge, Gerart Kamphuis, Daniël Kense, Menke Kleton, Jacqueline Klos, 
José Koebrugge, Caspar Leemans, Karel Lengkeek, Jan Lenoir, Marus van der Made, Debora 
Makkus, Leo van der Meer, Joke Meijer, Marja Milo, Alfons Nauw, Walter Noest, Ilse Philips, Miranda 
Pronk, Wolfram Querfurth, Usha Ramesh, Pala Salih, Renée Spanjer, Eva van Steenbergen, Teun 
Stins, Kik Straatemeier, Ellen Vermeulen, Peter Waltman, Malou Weijs, Sven Wenting, Fred Wieser, 
Marijke Wijgerinck, Maarten Wijnaendts van Resandt, Vera Zegerman, Marian van Zomeren-van 
Heesewijk 

Interessante boeken: 

Allemaal andersdenkenden is een standaardwerk voor het onderwijs over 
cultuurverschillen. Uittreksel van dit boek: www.hetbegintmettaal.nl/wp-

content/uploads/2013/10/Geert-Hofstede_Uittreksel.pdf 
 

 
 
Interculturele 
communicatie 
Hoe formuleer ik 
het 
Makkelijk leesbare 
boeken over alle 
facetten die met 
diversiteit te maken  
hebben 

 
Leuk en praktisch boekje om als hulp te gebruiken bij je 
contacten met je Taalmaatje, of als cadeau met de Sint of 
onder de Kerstboom! 
 
In het Nederlands hoor je heel veel woorden en uitdrukkingen die 
onbegrijpelijk of heel raar zijnvoor anderstaligen en die je soms niet 
in woordenboeken kunt terugvinden. 
In dit boek vind je er ongeveer 1200 en daarnaast lees je steeds een 
uitleg/verklaring/omschrijving. Vaak staat er een tekeningentje bij. 
Er is ook een trefwoordenlijst/een rij van woorden/ Daarmee vind je 
uitleg/betekenis. 
Alles is geschreven in het Nederlands dat je makkelijk kunt 
begrijpen. Zonder moeilijke woorden. 
Het boek is met veel liefde gemaakt, speciaal voor anderstaligen/ 
nieuwe Nederlanders/statushouders …... nou ja, eigenlijk voor 
iedereen die het echte Nederlands wil leren spreken. 

 

Websites met oefeningen Nederlandse taal: 
www.cambiumned.nl  www.steffie.nl  www.jufmelis.nl     
www.oefenen.nl   www.NT2taalmenu.nl  
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NOS nieuws eenvoudig:  

elke donderdag 13.15 uur 
NOS start wekelijks journaal in begrijpelijke taal op 
TV West. Vanaf donderdag 8 september is het ‘NOS 
Nieuws van de Week’ wekelijks iedere donderdag  
te zien om 12.15 uur en om 15.15 uur, direct na de 
regionale versie van het NOS Journaal op TV West . 
Dit is een journaal in makkelijke taal en met extra 
uitleg, waardoor het nieuws te begrijpen is voor 
iedereen. Ook voor mensen die het lastig vinden het 
nieuws te volgen, zoals mensen die moeite hebben 
met de Nederlandse taal en met lezen en schrijven.  
In Nederland is dat een groep van circa 1,8 miljoen 
mensen.  

Voor iedereen te begrijpen 

In ‘NOS Nieuws van de Week’ komen iedere week drie nieuwsonderwerpen aan bod 
zoals de energietoeslag, drukte bij huisartsen of minder vliegtuigen vanaf Schiphol. 
Sommige begrippen worden extra uitgelegd door de presentator en er wordt rekening 
gehouden met woordkeuze, tempo en het gebruik van beeld. Hierdoor is het voor 
iedereen te begrijpen. De presentatie is in handen van de bekende NOS Journaal 
presentatoren. 
Behoefte groot aantal mensen 
Het ‘NOS Nieuws van de Week’ vervult een behoefte bij een groot aantal mensen.  
Het is van belang dat we de mensen waarvoor dit gemaakt wordt zo goed mogelijk 
bereikt worden, dus men is erg blij dat steeds meer lokale en regionale omroepen 
ervoor kiezen om de samenwerking aan te gaan, waaronder TV West. 
Samenwerking 
Bij Omroep West is men blij met de samenwerking met de NOS: “Als publieke omroep 
hebben we de taak zoveel mogelijk mensen in ons uitzendgebied te bereiken. Ook 
mensen die de verhalen liever op een andere manier tot zich krijgen. Het is mooi dat 
we nu ook een journaal kunnen brengen dat voor iedereen toegankelijk en te begrijpen 
is. Het is belangrijk dat iedereen weet en begrijpt wat er speelt in zijn of haar 
omgeving.” 
Ook op YouTube 
Het ‘NOS Nieuws van de Week’ begon als experiment in november 2021. Eerst was 
het journaal alleen via YouTube te bekijken. Inmiddels zenden verschillende lokale en 
regionale omroep het ‘NOS Nieuws van de Week’ uit, waaronder ook de lokale zender 
van Den Haag: Den Haag FM. Daarnaast blijft het journaal wekelijks (m.u.v. 
schoolvakanties) verschijnen op YouTube. 

Mogelijkheden van ontvangst 
‘NOS Nieuws van de Week’ is vanaf donderdag 8 september elke donderdag om 
12.15 uur en om 15.15 uur te zien op TV West en via de onlinestream in de gratis 
Omroep West app en op de website Omroepwest.nl. TV West is landelijk te zien via 
digitale tv-ontvangers (in de uitzendregio onder meer via kanaal 30 bij Ziggo en kanaal 
512 bij KPN). 

Jeroen Overbeek in  

Nieuws van de Week. 



 

 

Werkvorm Tip:   

Wat staat er in jouw keuken?  

 

Inspiratie voor jouw taalcoach sessie - Maak 
allebei een foto van je keuken en praat samen 
over de voorwerpen die je ziet. Daag je 
deelnemer uit om zoveel mogelijk te 
beschrijven wat er op de foto's staat. - Leuk 
gespreksonderwerp én een praktische manier 
om de Nederlandse taal te oefenen.   
 
 

 

         

Libelle maakt speciale editie voor 

laaggeletterden: ‘Zo wordt lezen leuk!’ 
In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. 
Dat heeft een enorme impact op hun dagelijks leven, ook bijvoorbeeld door de 
problemen die ze hebben met de smartphone en computer. Daarom maakte Libelle in 
samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven een speciale Libelle met 
laagdrempelig woordgebruik, korte zinnen en een strakkere vormgeving. 
Hoofdredacteur Hilmar Mulder is trots op de samenwerking met Stichting Lezen en 
Schrijven. “Wij gunnen álle vrouwen Libelle-leesplezier. Met deze speciale editie kan 
iedereen die beter wil leren lezen en schrijven, ervaren hoe leuk en ontspannend het is 
om door een tijdschrift te bladeren.” Libelle is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. 
“Onze eindredacteuren leerden in een cursus hoe je teksten ‘hertaalt’ naar B1-niveau 
(MBO), de vormgeving is aangepast en we hebben de inhoud in overleg met een 
groep van ex-laaggeletterden bepaald. En natuurlijk ontbreekt Anita Witzier, 
ambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven, niet met een interview over haar leven 
en werk.”  

Reguliere en   
makkelijk leesbare 
Libelle   

 

Ook een Libelle 
extra makkelijk te 
lezen ontvangen? 
Op www.lezenenschri
jven/Libelle is een 
gratis exemplaar aan 
te vragen. Let op: 
deze speciale editie 
heeft een beperkte 
oplage. Dat betekent 
op = op 
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Gevluchte Firas belandde in Ter Apel en is nu 

erkend kno-arts.  

‘Nietsdoen maakte mij depressief’ 
Acht jaar duurde het voordat de uit Syrië 
gevluchte kno-arts Firas Alabbas in 
Nederland zijn oude beroep weer kon 
oppakken. Dat had volgens hem sneller 
gekund. ,,Er zijn veel hoogopgeleide 
vluchtelingen die maar één ding willen:  
zo snel mogelijk aan het werk”, zegt hij. 

Firas Alabbas werkt sinds 1 augustus als kno-
arts bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC). 

Hij werd 41 jaar geleden geboren vlakbij de stad Idlib in het noordwesten van Syrië. 
Deze regio is nog altijd deels in handen van rebellen. Bij bombardementen door het 
Syrisch regeringsleger en sympathiserende Russen zijn tal van ziekenhuizen 
gebombardeerd. Veel medisch personeel is gedood of gevlucht. 
Zo ook Firas. Als klein jongetje droomde hij er al van om arts te worden. Hij ging 
geneeskunde studeren in Aleppo waar hij koos voor de specialisatie kno (keel-neus-
oor). Toen de Syrische vrijheidsrevolutie in 2011 begon viel zijn droom in duigen.  
In 2014 besloot hij met zijn twee broers te vluchten. Het werd een helse tocht per boot, 
verstopt in vrachtwagens en lopend door Turkije, Griekenland, Macedonië en Servië 
om na een maand in het aanmeldcentrum van Ter Apel te belanden. 
 
Nieuwe toekomst 
,,Nederland was ook ons doel”, zegt hij. ,,Het is hier veilig en stabiel. Er is democratie, 
iets waar we in Syrië al veertig jaar naar verlangen. Dit was voor mij het beoogde land 
om aan een nieuwe toekomst te beginnen en de ellende achter mij te laten.” 
De eerste anderhalf jaar in Nederland vielen hem zwaar. Met zijn broers verhuisde hij 
van de ene tijdelijke opvangplek naar de andere. Zo ging hij na Ter Apel naar 
Veenhuizen, Zwolle, Gilze-Rijen, Wageningen en Groningen totdat hij in 2016 een huis 
kreeg in Pijnacker. In die periode kwamen ook zijn vrouw en kinderen over, die tot dan 
toe hun toevlucht in Turkije hadden gezocht. 
,,Het leven in het azc bestond uit slapen, eten, slapen’’, zegt hij. ,,Niets voor mij, want 
ik ben juist heel actief en wil iets voor anderen betekenen. Ik had gehoopt de 
Nederlandse taal te kunnen leren, maar dat bleek niet zo eenvoudig te zijn.  
De periode van het nietsdoen maakte mij depressief.” 
 
Zoektocht naar een baan 
Bij toeval kwam hij in contact met een oud-collega uit Syrië, die hem wees op het UAF, 
een organisatie die gevluchte studenten en professionals helpt bij hun zoektocht naar 
een baan. In 2018 begon hij aan zijn basisregistratie, een pittig project waarvoor hij in 
2021 slaagde en zich daarmee basisarts mocht noemen. Om als erkend kno-arts te 
kunnen gaan werken was zijn diploma uit Syrië echter niet geldig. Later werd dat 
oordeel bijgesteld en mocht hij bewijzen dat hij het kon.  
Na twee succesvolle stages trad hij drie maanden geleden in dienst bij HMC.  

Kno-arts Firas Alabbas in een van de 

behandelkamers van HMC Antoniushove in 

Leidschendam. © Frank Jansen 

 

https://www.ad.nl/binnenland/gevluchte-firas-belandde-in-ter-apel-en-is-nu-erkend-kno-arts-nietsdoen-maakte-mij-depressief~aadd8c09/223502502/


 

,,Een mooi moment”, zegt hij. ,,Ik had mijn eigenwaarde weer terug.” Om ervoor te 
zorgen dat andere vluchtelingen niet zo’n lange en moeizame weg hoeven af te 
leggen, heeft hij met een collega de stichting OBUA (Onderwijs voor Buitenlandse 
Artsen) opgericht. Daarin geeft hij als vrijwilliger trainingen, webinars, workshops en 
helpt hij lotgenoten bij het vinden van stages bij huisartsen. Alabbas hoopt via OBUA 
tientallen statushouders versneld aan het werk te krijgen. Vooral stages helpen 
volgens hem goed om de aansluiting te vinden. 
 
Nederland bevalt mij goed, al ben ik nog niet gewend aan de eetgewoontes. 
,,Daar leer je ook te communiceren in een nieuwe taal en met een ander 
zorgsysteem’’, zegt Alabbas. ,,In Syrië bijvoorbeeld bestaan geen elektronische 
dossiers en er zijn geen huisartsen zoals in Nederland. Bij klachten ga je direct naar 
de gespecialiseerde arts. Ook het contact met de patiënt verloopt anders. In Nederland 
ga je met de patiënt in gesprek over de te volgen behandeling. Als arts moet je hier 
veel meer praten en uitleggen.” 
Volgens Alabbas bevinden zich in de azc’s veel hoogopgeleide vluchtelingen die het 
liefst zo snel mogelijk hun oude beroep willen oppakken. ,,Ik ben er artsen, verplegers, 
piloten, ingenieurs en docenten tegengekomen. Ze krijgen niet altijd de kans om te 
laten zien wat ze kunnen. Deze mensen verdienen meer aandacht.” 
 
Thuis in Pijnacker 
Met zijn vrouw - zij was gynaecologe in Syrië en volgt nu ook in Nederland het traject 
naar basisarts - en vijf kinderen voelt hij zich thuis in Pijnacker. Ook de rest van zijn 
familie is inmiddels naar Nederland overgekomen. Zijn kinderen doen het goed op 
school. Een terugkeer naar zijn vaderland zal er niet snel inzitten. 
,,Het is een lang traject geweest waarin ik alles opnieuw heb moeten opbouwen’’, zegt 
hij. ,,Ik voel mij hier veilig en prettig. Nederland bevalt mij goed, al ben ik nog niet 
gewend aan de eetgewoontes. Elke vrijdag komen we als familie met alle broers, 
zussen, ouders en kinderen bij elkaar. Dat is bij ons de gewoonte en die houden we 
aan. Maar het eten blijft Arabisch!”     BRON AD/HC  Nico Heemelaar  

Situatie Oekraïense vluchtelingen  

Op dit moment vangt Nederland ruim 80.000 vluchtelingen uit Oekraïne op. Volgens 
de scenarioschets die Clingendael in opdracht van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid uitgevoerd heeft, zal het conflict in Oekraïne nog een tijd voortduren. De 
Rijksoverheid houdt er daarom rekening mee dat de instroom van vluchtelingen toe 
blijft nemen en dat een relatief klein deel van hen op korte termijn kan terugkeren 
vanwege het onduidelijke verloop van de oorlog. Dit scenario en het feit dat de 
Europese Commissie op 14 oktober 2022 heeft aangekondigd de Richtlijn Tijdelijke 
Bescherming met een jaar te verlengen, maakt het aannemelijk dat opvang in 
Nederland nog aanzienlijke tijd nodig is. 
Oekraïeners zijn niet inburgeringsplichtig. Momenteel onderzoekt de minister of het 
mogelijk is dat zij vrijwillig kunnen inburgeren en hiervoor de DUO lening mogen 
gebruiken. Gemeenten kunnen verschillende gelden inzetten voor taalondersteuning 
aan Oekraïeners, zoals de WEB-budgetten en leergelden.  
Van veel taalcoachorganisaties horen we dat Oekraïeners meedoen in de taalcafés, 
conversatiegroepjes en aan de 1-op-1 taalmaatjes. 
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Veel talenten onder deelnemers AZC 

Negen bewoners van het AZC-Zoetermeer hun certificaat in ontvangst genomen 
omdat ze met succes de JobGroup-training “Ik Werk In Nederland” (iWIN) hebben 
gevolgd. 
Deze  deelnemers die nog in het AZC in Zoetermeer wonen, zijn met deze cursus 
goed voorbereid om in Nederland te werken. Tijdens de training hebben ze o.a. hun 
CV up-to-date gemaakt en hebben ze hard gewerkt om de Nederlandse taal beter te 
beheersen. 
De deelnemers hebben kort gepresenteerd wie ze zijn, wat hun werkervaring is en wat 
voor werk ze in Nederland zoeken. De aanwezigen waaronder mensen van 
JobhulpMaatje, vertegenwoordigers van het UWV, De Binnenbaan en het Gilde 
Samenspraak konden na afloop vragen stellen aan de kandidaten. 

 
De cursisten zijn pas 
enkele maanden tot een 
jaar in Nederland en willen 
graag werken zo gauw dit is 
toegestaan. De meesten 
hebben al een voltooide 
opleiding als bijvoorbeeld; 
elektrotechnicus, 
vrachtwagenchauffeur, 
ingenieur (in de olie- en 
gas), fysiotherapeut en 
tandarts.  
In de levendige gesprekken 
na de presentaties hebben 

verschillende cursisten al vervolgafspraken kunnen maken, om in contact te komen 
met werkgevers voor een stageplaats of een baan.   

Op 1 november is een nieuwe cursus begonnen. 
Aan deze cursussen werken ook vrijwilligers van Gilde SamenSpraak mee. 

 

Dagelijks worden we geconfronteerd met verschrikkelijke beelden uit Oekraïne. De 

humanitaire situatie verslechtert en er is nog geen zicht op een einde van de oorlog. 

Mensen zijn op de vlucht, families zijn uit elkaar getrokken.   

De solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen is groot. Het is hartverwarmend te zien dat 

veel mensen en organisaties ook iets willen bijdragen. Belangrijk is om deze solidariteit te 

breder te trekken naar vluchtelingen uit landen als Syrië, Afghanistan, Jemen of Ethiopië. 

Deze mensen mogen we niet vergeten en ook voor hen is jullie betrokkenheid en steun 

hard nodig. 

 

 



 

Opvang twee jaar langer welkom, politiek,  
na stevig debat, ook akkoord met uitbreiding tot 
630 plekken in oude gevangenis 

 
De voormalige gevangenis aan de 
Rokkeveenseweg blijft voorlopig een 
opvang voor statushouders en asiel-
zoekers. De kans daarop is tenminste 
aanmerkelijk gegroeid nu de politiek in 
ruime meerderheid voor verlenging met 
twee jaar is voor 630 mensen. 
 
 
 

Oekraïense vluchtelingen krijgen eigen 
vleugel in verzorgingstehuis in 
Seghwaert 
 

Zoetermeer wil overvol Ter Apel helpen: 
noodopvang voor 130 mensen in oude 
gevangenis 

 
De politiek bleek verdeeld over die vraag van het COA. Voor partijen als PVV en FVD 
was die onbespreekbaar, zeker omdat bij de vorige aanvraag een meerderheid van de 
politiek de opvang maximaal één jaar wilde. De LHN wilde wel verlengen, maar geen 
uitbreiding. Zoetermeer Vooruit wilde best meer mensen, maar geen 
crisisnoodopvang. Een overgrote meerderheid stond echter achter het standpunt van 
het stadsbestuur om de opvang nog twee jaar toe te staan en te laten groeien tot 630 
mensen. Die extra 130 plekken kan het COA inzetten voor crisisnoodopvang. 

Onderhandelingen 
Sinds februari vangt Zoetermeer 500 asielzoekers en statushouders op in de oude 
gevangenis. Net als nu was het toen aan het stadsbestuur zelf om een besluit te 
nemen, en opnieuw legt het college eerst zijn oor te luister bij de bevolking en de 
politiek. De raadsleden konden hun mening meegeven, uiteindelijk is het het 
stadsbestuur dat de knoop doorhakt en de onderhandelingen voert met het COA over 
de voorwaarden. Dezelfde strenge voorwaarden als vorig jaar gaan ook de komende 
twee jaar gelden als het aan de politiek en het college ligt. Daar komt bij dat op 
aangeven van de VVD een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er opnieuw na 
een jaar wordt onderzocht hoe de opvang verloopt. De evaluatie van dit jaar leverde 
overigens nauwelijks wanklanken op volgens het stadsbestuur. 

 

 
 

https://www.ad.nl/zoetermeer/bijeenkomst-over-mogelijke-verlenging-noodopvang-in-oude-gevangenis~a64e7a04/
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Binnenbaan 
En hoewel wethouder Ingeborg ter Laak (inburgering & asielbeleid) het afraadde, wilde 
een krappe meerderheid wél dat sociaal werkbedrijf De Binnenbaan binnen de 
poorten van de opvang een paar dagen per week een loket opent 
zodat statushouders die aan het werk willen, meteen contact kunnen leggen. 

Het COA, dat kampt met overvolle asielzoekerscentra en een aanmeldcentrum in Ter 
Apel, klopte een paar maanden geleden aan bij Zoetermeer of het de huidige opvang, 
die in februari eigenlijk weer dicht zou moeten, niet nog twee jaar langer mocht 
gebruiken. Ook wilde het COA de capaciteit uitbreiden tot 630 mensen met 
verlengingsperioden van telkens één jaar. De gevangenis is overigens eigendom van 
het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente gaat over de vergunningen. 

We hebben begrepen dat de Zoetermeerse opvang tot een van de beste in 
Nederland wordt gerekend en daar zijn we best trots op 
Ondanks de tralies en dikke muren bevalt het gevangenisgebouw de tijdelijke 
bewoners goed. Raadsleden die onlangs een werkbezoek brachten aan de huidige 
opvang aan de Rokkeveenseweg, hoorden daar dat het COA de loftrompet stak over 
de voormalige gevangenis. ,,We hebben begrepen dat de Zoetermeerse opvang tot 
een van de beste in Nederland wordt gerekend en daar zijn we best trots op.  BRON: AD/HC 

 

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF  

 
En de winnaar is... 
Lobna Abdo! 

 
Lobna heeft de UAF-Award in 

ontvangst mogen nemen 

vanwege haar uitzonderlijke 

prestaties op gebied van 
studie en werk.  

Daarmee is deze powervrouw 
de opvolger van Norhan 

Alsheikh Hidar die vorig jaar met een opleiding naar keuze  
t.w.v. € 4.000 euro van ICM Opleidingen & Trainingen naar huis ging.  

 
Lobna kwam in 2017 vanuit Syrië naar Nederland. Ze werd verliefd op de Nederlandse 

taal en studeert nu aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), met als focus NT2  
(Nederlands als tweede taal) en meertaligheid. Zij is de éérste nieuwkomer aan de  

UvA die deze master doet. Haar ambitie is hiermee duidelijk: het NT2-onderwijs  
verbeteren en beter laten aansluiten op de belevingswereld van de nieuwkomer.  

Lobna: 'Ik word een voorvechter van de Nederlandse taal.' 
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