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Jaarverslag 2021 
 
 

HEILOO VOOR ELKAAR 
Heiloo voor Elkaar helpt (ex-)statushouders en mensen met Nederlands als 

tweede taal met hun integratie.  
 

Bibliotheek 

Onze ‘huiskamer’ is de bibliotheek. We zijn erg blij met onze bieb. Veel van ons 

werk gebeurt daar.  

 

Uitkijkpost 
Via de Uitkijkpost kunt u artikelen lezen over zaken die we organiseren. 

 

Corona 

2021 stond net als 2020 in het teken van corona. Hierdoor gingen veel zaken niet 

door. Ook wij hadden er last van. In onderstaand jaarverslag vindt u zaken die wel 

doorgingen. 
 

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN 
 

Huiswerk 

Vrijwilligers van Heiloo voor Elkaar 

ondersteunen statusjongeren bij hun 

huiswerk. Hun ouders kunnen die 

ondersteuning vaak niet bieden. Van 
dinsdagmiddag tot en met vrijdagmiddag 

staat Heiloo voor Elkaar in de bibliotheek 

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 soms 

niet doorgaan. Waar mogelijk werden de deelnemers online en ook thuis terzijde 

gestaan.  

De huiswerkbegeleiders begeleiden met studies als verpleegkundige, 

tandartsassistent, zorgmedewerker loodgieter en kok. Ook is er hulp voor 

jongeren op het voortgezet onderwijs of op de basisschool. 

 
Huiswerkgroep bezoekt BODY WORLDS  

Als je studeert om later in de zorg te gaan werken moet je veel weten over 

anatomie. Daarom stond op de wenslijst van de huiswerkgroep een bezoek aan 

Body Worlds in Amsterdam. 18 oktober was het zover met 10 personen bezochten 

ze de tentoonstelling. Hier kwamen ze veel te weten over het menselijk lichaam. 
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Preparaten laten je zien hoe spieren 

werken, hoe hersenen functioneren 

en hoe geluk in elkaar zit! Alles werd 

als leerzaam ervaren en er was veel 
stof om over te praten. Na deze 

uitstap in Amsterdam gingen ze terug 

naar Heiloo, waar in de BukBuk 

samen met andere jongeren van de 

groep wat lekkers werd gegeten. De 

avond werd afgesloten met muziek en 

dans! 
 

 

Horizon College 

Op 8 december ging Heiloo voor Elkaar met enkele jongeren naar de Open Dag 

van het Horizon College in Alkmaar. Wat ga ik doen na de middelbare school? 

Welke opleiding kan ik doen als ik een opleiding heb afgerond? Verschillende 
opleidingen in de zorg en entree-opleidingen gaven voorlichting. Op deze open 

dag werden vele vragen beantwoord . 

 

Eet je mee? Bring your own & share 

Jongerenwerk Heiloo en Heiloo voor Elkaar organiseerden op 

zaterdag 2 oktober een gezellige middag voor jongeren in de 
BukBuk. De middag was ter gelegenheid van de Week tegen 

Eenzaamheid. Iedere deelnemer bracht vier kleine hapjes 

mee. Alle hapjes samen vormden het maaltijdmenu voor deze 

middag. Na de maaltijd draaide het rad van avontuur. Het 

werd een feest van samen. De jongeren gingen niet alleen, 

maar ook vaak met een leuke prijs naar huis. 

 

 
ACTIVITEITEN VOOR BASISSCHOOLKINDEREN 

 
Kinderen zoeken een vrouw  

Wat doe je als iemand zijn vrouw zoekt in 

het bos? Dan help je toch een handje! Op 

19 juli organiseerde Heiloo voor Elkaar een 

speurtocht voor de allerkleinsten. Meneer 

Jacob vond met de hulp van vele kinderen 
zijn vrouw terug. Bij Di Fiorentina was er 

een ijsje om iedereen te bedanken voor de 

hulp.  

Op de foto Meneer Jacob met zijn vrouw en 

de kinderen die hielpen.  

 

 
Duurzaam zomerkamp eindigde na 1 dag 

Dit jaar organiseerde het Jongerenwerk Heiloo weer het vijfdaags zomerkamp. 

Maandag 12 juli startte bij mooi weer het Zomerkamp voor basisschoolkinderen 

uit Heiloo. Dit kamp werd gehouden op het terrein van de ijsbaan in het Heilooër 

Bos. Veel kinderen van statushouders zijn blij met dit zomerkamp. Dit zorgt voor 



 

3 

 

een actief en spannend begin van vaak een wat saaie 

zomervakantie. Heiloo voor Elkaar ondersteunt het 

kamp van harte.  

Heiloo voor Elkaar wilde ook duurzaam helpen. Daarom 
bracht een vrijwilliger voor de kampleiding borden en 

bestek op de fiets naar het kamp. Kringloop-winkel X op 

X schonk dit eetgerei indertijd voor de jaarlijkse 

vredesmaaltijd van statushouders.  

Het lag in de bedoeling dat enkele statushouders goed voor de leiding van het 

zomerkamp zouden zorgen. De 30 vrijwilligers van het kamp zouden dagelijks een 

Somalische of Eritrese maaltijd voorgeschoteld krijgen. 
De kampleiding zou daardoor extra energie krijgen voor 

gevarieerde activiteiten met de kinderen. Dit heeft helaas 

niet zo mogen zijn. Een kampleider kreeg corona en het 

kamp werd na de eerste dag afgeblazen. De deelnemers 

kregen later een uitje naar Amsterdam. 

Voor onze kinderen gaf Irene Mulder daarom ook een 
leuke workshop tekenen in de BukBuk. Ze legde uit wat 

een karikatuur was en de kinderen mochten toen 

zelf aan de slag. 

 

Timmerdorp 

In augustus werd weer een Timmerdorp 
georganiseerd. Onze basisschoolkinderen 

komen daar graag. Heiloo voor Elkaar wordt 

door de Rotary voor 40 statuskinderen 

gesponsord. Samen met een groot aantal 

kinderen hebben we ze opgegeven voor het 

kamp en van gereedschap voorzien. Maarten 

van Jongerenwerk nam tijd om aandacht aan 
hen te geven. 

 

ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN 

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. De bibliotheek verzorgt de lessen in samenwerking met Heiloo voor 

Elkaar. 

De lessen werden voor de coronatijd steeds 

gehouden op donderdagochtenden en waren 

zinvol en ook nog gezellig. Door de corona 
werden ze tijdelijk verplaatst naar de 

dinsdagavond. Dat werd wel even anders: er 

moest afstand worden bewaard, er was geen 

koffie, ’s avonds is het donker en de kinderen 

hebben thuis ook aandacht nodig. Het gevolg 

was dat de lessen door veel minder mensen 
bezocht werden.  
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Gelukkig konden we in september weer op donderdagochtenden onze lessen 

geven. Gezien de coronaregelgeving mochten we minder deelnemers ontvangen 

en moesten we voor twee groepjes zelfs uitwijken naar een ander tijdstip of een 

andere plek. 
2021 was voor Samenspraak ook minder spannend. Er was geen ruimte om 

samen feest te vieren rond Pasen, Sinterklaas en Kerst. Ons jaarlijkse 

‘schoolreisje’ kon eveneens geen doorgang vinden. 

 

ONDERSTEUNING DOELGROEP 
Over ondersteuning van (ex-)statushouders en NT-2’ers kunnen we u om redenen 

van privacy weinig vertellen. Het volgende willen we u echter niet onthouden. 

 
Nederlander worden 

Het verwerven van het Nederlanderschap is doorgaans een feestje, maar nu even 

niet. Een van onze medewerkers schreef dit stuk daarover in de Uitkijkpost. 

Raar op de koffie 

Een dorpsgenote die zes jaar geleden uit Eritrea gevlucht is, werd vorige week 

Nederlandse. Na haar verschrikkelijke vluchtreis uit het Noord-Korea van Afrika 

kwam ze uiteindelijk in Heiloo wonen. In Heiloo overwon ze veel moeilijkheden.  
Ze zou wel terug naar Eritrea willen, maar de omstandigheden zijn daar zo 

gevaarlijk voor haar dat ze in Nederland wil blijven. Ze was dan ook dolblij dat ze 

genaturaliseerd kon worden. Dit zou de kroon zijn op haar vluchtverhaal, het 

behalen van de inburgering , het Nederlands leren en de overwonnen problemen. 

We hadden dus veel zin in het feest op het gemeentehuis. 

We kwamen echter raar op de koffie. Een ambtenaar nodigde ons uit aan een kaal 
tafeltje in een hoekje van de entreehal van het gemeentehuis zonder koffie. Ze las 

de noodzakelijke tekst voor, liet mevrouw een verklaring ondertekenen, gaf een 

mooi, niet-ingepakt boek cadeau en feliciteerde op afstand. Kaler kon het niet. Als 

oorzaak hiervan noemde de ambtenaar dat de coronapandemie een ceremonie 

belette en dat de burgemeester net geïnstalleerd was. 

We kwamen daarna tot de ontdekking dat de achternaam van mevrouw ingekort 
was: van de twee traditionele Eritrese achternamen bleef er maar een over. 

Daarmee is een deel van haar identiteit verloren gegaan. Dit was door niemand 

van tevoren verteld. De ambtenaar meldde dat een dubbele achternaam 

onmogelijk zou zijn.  Dat is echt vreemd: de leden van ons koningshuis hebben 

meer achternamen en zeer veel Nederlanders van gewone komaf hebben een 

dubbele achternaam, gehuwden kunnen er zelfs een cadeau krijgen. 

We hebben B en W gevraagd van de naturalisatie van onze dorpsgenoten weer 
een officiële ceremonie te maken. Dit verdienen zeker de statushouders die kleur 

brengen in ons dorp. De groep Heiloo voor Elkaar is van harte bereid hen ideeën 

aan te reiken. 

Reactie van onze burgemeester 

Naar aanleiding van bovenstaand ingezonden stuk nodigde 

onze burgemeester Heiloo voor Elkaar uit voor een gesprek. 
Wegens corona werd dit een onlinegesprek. 

Bij dit geanimeerde gesprek waren naast de burgemeester 

twee ambtenaren en vier afgevaardigden van ons aanwezig. 

Khadija (foto) vertegenwoordigde de jeugd. Mevrouw Ten 

Bruggencate zegde in dit gesprek toe, dat als de 

coronamaatregelen het weer toelaten de feestelijkheden bij 
naturalisatie weer van start gaan. Voor degenen die dit 

misliepen, zullen deze alsnog plaatsvinden. Als dit 
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statushouders betreft, doet Heiloo voor elkaar hieraan mee. De 

gespreksdeelnemers reikten alvast enige ideeën daartoe aan. Bij dit gesprek werd 

tevens duidelijk dat de IND richtlijnen heeft voor achternamen van nieuwe 

Nederlanders. Lange traditionele achternamenreeksen blijken daarbij niet 
mogelijk. De betrokkene wordt in de toekomst hieven op de hoogte gesteld en 

heeft enige inspraak in de gewenste achternaam.  

Staartje van het gesprek met de burgemeester 

Heiloo voor Elkaar zag bij deze gelegenheid kans nog meer zaken met de 

geïnteresseerde burgermoeder te bespreken.  

We vinden dat de gemeente statushouders meer kunnen attenderen op hun 

mogelijke rechten.  
In de coronatijd bleek dat jongeren onderwijs op afstand moeten volgen. Wij 

vinden dat ze daarvoor ze financiële ondersteuning van de gemeente zouden 

moeten krijgen. 

Sporten is noodzakelijk, maar er hangt een prijskaartje aan. Momenteel wordt een 

jongere met weinig financiële middelen hiertoe financieel voor één sport door het 

Jeugdsportfonds ondersteund. Wordt er gekozen voor zwemles, dan wordt 
daarnaast geen ondersteuning voor een ontspannende sport gegeven. Heiloo voor 

Elkaar en de burgemeester vinden dat dit wel zou moeten. 

En… de burgemeester zegde toe onze huiswerkgroep te gaan bezoeken. 

 

PLANNEN VOOR 2022 
 

STICHTING IN OPRICHTING 

Het werk van Heiloo voor Elkaar is 
inmiddels zo uitgebreid dat we het 

noodzakelijk vinden een stichting op te 

richten. Een stichting bezit 

rechtspersoonlijkheid en is, net als een 

mens, zelfstandig drager van rechten 

en plichten. Rechtspersoonlijkheid 
brengt met zich dat, indien sprake is 

van wanprestatie of een faillissement, 

de stichting aansprakelijk is. De 

personen achter de stichting zijn dus in 

beginsel niet aansprakelijk. 

 

Doel van Stichting Heiloo voor Elkaar i.o. 
We hebben de volgende doelstelling voor ons werk vastgesteld: 

Heilooër (ex)statushouders* en NT-2’ers** 

• voelen zich veilig 

• zijn zelfredzaam 

• voelen zich competent 

• kunnen zelfstandig deelnemen aan onze maatschappij 
• worden positief gewaardeerd door dorpsgenoten 

*Statushouders: 

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning 
krijgen. Heiloo krijgt van het rijk de opdracht per jaar een vastgesteld aantal statushouders 

te huisvesten. 

*Ex-statushouders:  

Onder voorwaarden kunnen statushouders na een aantal jaren het Nederlanderschap 
verkrijgen, dan zijn het ex-statushouders. 

**NT-2’ers:  

Mensen die het Nederlands als tweede taal hebben, het Nederlands is niet hun thuistaal. 
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We willen dit doel voor (ex)statushouders/NT-2’ers onder meer te bereiken door 

• hen gevraagd en ongevraagd adviezen aan te reiken 

• gevraagd en ongevraagd adviezen aan te reiken aan diverse 
instanties  

• het begeleiden van hen naar het zelfstandig behandelen van hun 

post, het omgaan met (digitale) gemeentelijke en landelijke overheid 

• het stimuleren van studies 

• het begeleiden en coachen van jongeren bij hun huiswerk  

• het aanbieden van taal- en leeslessen 

• het begeleiden en coachen naar studie, baan of vrijwilligerswerk 
• het bieden van hulp bij eenvoudige maatschappelijke vragen op 

spreekuren 

• hen zo nodig door te verwijzen naar specifieke hulp 

• het regelmatig verzorgen van voorlichtingen over diverse 

onderwerpen 

• het organiseren van laagdrempelige activiteiten en te verwijzen naar 
laagdrempelige activiteiten 

• het gebruik van sociale media 

• het versterken van de verbondenheid en betrokkenheid met en van 

Heilooërs 

Geldmiddelen 

De kosten van de stichting Heiloo voor Elkaar worden gedekt door donaties, 
giften, subsidie van de gemeente en sponsoring. 

Onze stichting wordt een ANBI. Dit betekent onder andere dat donaties voor de 

gever aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.  

Momenteel vallen wij financieel onder onze bibliotheek. Dit is ook een ANBI, dus 

ook nu zijn uw donaties aftrekbaar.  

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 
 

Wat Heiloo voor Elkaar verder wil organiseren 

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

• Informatieavond over energiebesparing 

• Informatieavond voeding 

• Informatieavond over toeslagen 
• Informatieavond over afval 

en natuurlijk  

• Huiswerkbegeleiding 

• Samenspraak 

• Vrouwendag 

• Vredesmaaltijd 

• en nog meer 
 

 

 

Met vriendelijke groet van Heiloo voor Elkaar, 
Lars Andersson, Jaap van der Dussen, Jeannette de Groot, Annette van Hal, Mariet 

Mooiweer, Bernadette Sprenkeling, Julia van Tiel en Joop Tulp  

 

www.heiloovoorelkaar.com | heiloovoorelkaar@gmail.com |  Heiloo voor Elkaar 

NL 43 ABNA 0431 0819 48 t.n.v. Bibliotheek Heiloo o.v.v. Heiloo voor Elkaar – dossier 60 

mailto:heiloovoorelkaar@gmail.com
https://cultuurkoepelheiloo.us15.list-manage.com/track/click?u=2dc2a5d9fbf367449aff3c958&id=f88762d3f5&e=e0a8eb8823
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