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Heiloo voor Elkaar helpt statushouders en mensen met Nederlands als tweede 

taal met hun integratie. Vrijwilligers geven taalles en helpen jongeren met hun 

huiswerk. Ook geeft Heiloo voor Elkaar voorlichting en organiseert activiteiten 

voor volwassenen en kinderen. De activiteiten worden bekostigd door giften. 

Onze bibliotheek speelt een zeer grote rol. Deze is de huiskamer voor alle 

activiteiten.  
 

Corona 

Dit jaar stond in het teken van corona. Hierdoor gingen veel zaken niet door. 

Ook wij hadden er last van. In dit jaarverslag vindt u zaken die wel doorgingen. 

 

Vrouwendag 

Dit jaar organiseerde Heiloo voor Elkaar op 7 maart Vrouwendag in de 
bibliotheek. Deze dag vieren vrouwen uit alle landen het recht op brood en 

rozen. Brood en rozen zijn symbool voor al het noodzakelijke en voor het recht 

op ontwikkeling en ontspanning. De 

middag begon met soep van Julia van 

Tiel die zij maakte voor de 40 

aanwezige vrouwen. Het brood bij de 
maaltijd werd gemaakt door Nikbakht 

Jawadi. Na de maaltijd werden er 

meerdere workshops gegeven. Diëtiste 

Lisa Sellmeijer vertelde over gezonde 

voeding voor kinderen en er werd 

geknutseld bij Marga de Bruijn. Bij 

Coby de Vries en Lida Hoogvorst werd 
er gezongen. Sahra Ahmed Kairdon zorgde voor de versnaperingen. Ook dit jaar 

werd er enthousiast gedanst op muziek uit landen als Somalië, Syrië en 

Nederland. Renate Hoedjes van Jongerenwerk zorgde voor de geluidsinstallatie. 

De middag werd afgesloten met een rozenritueel. Alle vrouwen kregen en gaven 

een roos. Dit alles werd mogelijk gemaakt door een gift van Vrouwen van Nu.  

 
Huiswerk 

Vrijwilligers van Heiloo voor Elkaar ondersteunen vluchtelingjongeren bij hun 

huiswerk. De ouders van hen kunnen die ondersteuning vaak niet bieden. Van 

dinsdagmiddag tot en met vrijdagmiddag staat Heiloo voor Elkaar klaar voor 

deze huiswerkhulp. De jongens en meisjes willen op hun school de top bereiken. 

Heiloo voor Elkaar geeft hen daarbij een extra zetje in de rug. 
Tijdens de lock-downs kon de huiswerkhulp vaak niet doorgaan. Waar mogelijk 

werden de deelnemers online terzijde gestaan.  

 

  



Geslaagd 

Deze zomer slaagden Bishara, Khadija, 

Ksanet en Ruta voor hun VMBO. Dit werd 

met een grote groep (hun ouders, 
vrienden en begeleiders) gevierd in een 

tuin van een van de medewerkers. Twee 

meisjes gaan een verdere opleiding doen 

voor de zorg. De andere twee vervolgen 

hun studie met een opleiding 

tandartsassistente. 

Onderaan deze brief vindt u een leuk arrtikel uit de Uitkijkpost. 
 

 

Huiswerkjongeren aan de wandel 

In vakanties ligt de huiswerkondersteuning aan 

vluchtelingjongeren in Heiloo stil.  

Op verzoek van een van de jongeren werd een 
wandeling georganiseerd. 'We kunnen best eens 

gaan wandelen, dan is er alle tijd voor een 

gesprek', zei ze. Afgelopen donderdagochtend om 

11 uur stonden er vijf sportieve jongeren en twee 

begeleiders bij de bibliotheek klaar voor de 

wandeling. In onderling overleg was Egmond aan 
Zee als doel gekozen. Daar was gelegenheid voor 

een lunch die door sponsoren beschikbaar was 

gesteld. De lunchkaart was voor de jongeren wel 

even wennen. 'Hebben ze geen kebab?', was een 

van de reacties en ook een 'kapsalon' bleek 

onvindbaar. Toen na wikken en wegen een keuze 

gemaakt was, volgde voor ieder een lunch met 
enkele onbekende ingrediënten. 'Het was even wennen, maar toch erg lekker', 

luidde het commentaar. 

Na de lunch wandelde de groep in de motregen door de polder naar Heiloo. 

Onderweg werd zoals verwacht veel gesproken met elkaar. Er was ruimschoots 

aandacht voor elkaar. De terugtocht leek daardoor nog korter dan de heenreis. 

Bij aankomst bij de bibliotheek was dan ook de vraag: 'Doen we dit volgend jaar 
weer?' Iedereen doet dan vast weer mee. 

 

Heiloo voor Elkaar schoolt jongeren 

In januari bezochten twintig jongeren een voorlichtingsavond over 

beroepsonderwijs in de bibliotheek. Het grootste deel hiervan woont al een paar 

jaar in ons land en kent al behoorlijk Nederlands, maar het is voor hen toch 

lastig in het onderwijs een 
goede weg te vinden. 

Bernadette Sprenkeling, een 

medewerker van Heiloo voor 

Elkaar, gaf hen een inkijk in de 

mogelijkheden. 

In de inleiding liet een 
medewerkster wegen zien 

binnen ons onderwijs: van 

basisonderwijs tot universiteit. 

Voor elke opleiding is 

beheersing van onze taal 



belangrijk. Naast Nederlands komt er vakkennis bij. Deze kun je binnen het 

onderwijs verwerven, maar kan ook tot stand komen in de praktijk met 

daarnaast een opleiding. Behalve een goede opleiding zijn natuurlijk eigen 

kwaliteiten van groot belang. 
Daarna gingen de bezoekers in groepjes bekijken hoe ze hun droombaan kunnen 

bereiken. De meeste hebben al een idee van een richting: kunstenaar, advocaat, 

kapper, politieagent, tandartsassistent, chauffeur enz. Ze blijken daarvoor vaak 

jaren onderwijs nodig te hebben. Er is daarna nog tijd genoeg om te werken. 

 

Samenspraak 

Volwassenen die onze taal nog niet goed beheersen kunnen naar Samenspraak. 
Elke donderdag komt Samenspraak bij elkaar in de bibliotheek. Daar wordt 

gesproken en gelezen. Er wordt ook gewerkt aan woordenschat en grammatica. 

Vaak betreft het statushouders die in Heiloo wonen, maar ook expats komen 

naar de lessen. Heiloo voor Elkaar verzorgt de lessen in samenwerking met de 

bibliotheek. 

De lessen werden voor de coronatijd steeds gehouden op donderdagochtenden 
en waren zinvol en ook nog gezellig. Door de corona werden ze verplaatst naar 

de dinsdagavond. Dat werd wel even anders: er moest afstand worden bewaard, 

er was geen koffie, in het najaar werd het donker, de kinderen hebben thuis ook 

aandacht nodig. Het gevolg was dat de lessen door veel minder mensen bezocht 

werden. 

 
Dreumesochtend in augustus 

Deze zomer op 14 augustus was er 

een groot sportevenement voor de 

allerkleinsten. Een dreumes vindt 

het leuk om te klimmen en met 

blokken te spelen en natuurlijk wil 

je ook op de fiets en dat kon 
allemaal in de Meent in Alkmaar. 

Dankzij de buurtsportcoach kon 

Heiloo voor Elkaar met een groepje 

peuters veilig spelen. Ze vonden 

het allemaal prachtig!  

 
Surprise maken in de bibliotheek. 

De bibliotheek hielp dit jaar 

basisschoolkinderen met materiaal 

en ideeën om een leuke surprise 

te maken voor het Sinterklaasfeest 

op school. Uiteraard was er ook 

hulp bij het maken van een 
bijpassend gedicht. Op vier 

middagen werd er ijverig 

geknutseld . 

 

 

Yoga voor vrouwen 
Er was behoefte aan yoga alleen voor vrouwen.  Veel (moslim)vrouwen vinden het 

moeilijk om in een grote sportschool te sporten. In gemengde groepen moet bij sporten 

een hoofddoek worden gedragen en het lichaam bedekt zijn. In een aparte groep sport 

het toch wat relaxter.  
Yoga voor Vrouwen is in 2016 van start gegaan in de voormalige Hofdijkschool. Nu 

gebeurt dat in de Willibrordschool. De lessen worden verzorgd door Martine. Ze geeft 



spierversterkende oefeningen met daarnaast ontspanningsoefeningen. De 8 deelnemers 

betalen € 2.- per les. De Rotaryclub van Heiloo bekostigt de rest. 

 
Plannen voor 2021 

Als alles weer een beetje normaal gaat, organiseren we dit jaar de volgende 

zaken: 

• Informatieavond over voeding 

• Informatieavond over toeslagen 

• Informatieavond over afval 

• Informatieavond over sport 
en natuurlijk  

• Huiswerkbegeleiding 

• Samenspraak 

• Vrouwendag,  

• Vredesmaaltijd 

 
Financiën 

Wilt u ons ondersteunen?  

Graag op: 

NL 43 ABNA 0431 0819 48 t.n.v. Bibliotheek Heiloo  

o.v.v. Heiloo voor Elkaar – dossier 60 

 
 

 

dankt de sponsoren 
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Nog een leuk stukje uit de Uitkijkpost: 
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