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Februari 2020 

 
Speelgoed gezocht 
In de meivakantie gaan we een aantal buitenactiviteiten verzorgen voor kleine nieuwe Haarlemmers. 
Wie heeft er bijvoorbeeld voor ons: een springtouw, stelten, een fiets met 1 wiel, zakken voor zaklopen, 
stoepkrijt, grote bowlingkegels, hoepels enzovoort. Mail naar haarlemmozaiek@ziggo.nl.  
We bellen voor een afspraak en komen het halen. Graag per kerk coördineren!! 

 
 

Woord en Daad 
Een vraag vanuit de Woord & Daad kringloopwinkel:  
sinds een klein half jaar zijn er ongeveer 10 statushouders in de winkel aan 
het werk voor een ‘taalstage’. We zijn erg blij met deze nieuwe 
ontwikkelingen en willen dit graag uitbreiden, helaas ontbreekt het ons aan 
stevige vrijwilligers die met de statushouders kunnen oplopen.  
Lijkt dit u een mooie uitdaging?  
Neem dan contact op met Anja Rijkers via arijkers@ontmoeting.org   

 

 
Activiteiten 

Er is de komende tijd in Haarlem heel veel te doen dat raakt aan het beleid voor Nieuwe Haarlemmers. 
Sommige activiteiten zijn georganiseerd door of in samenwerking met migranten zelforganisaties of 
Nieuwe Haarlemmers. Leuk om met hen in contact te komen.  
We geven een overzicht.  
 
3 maart: Participatieraad 

De vergadering start met twee sprekers. Kathleen Ferrier, voormalig CDA- tweede kamerlid, vertelt over 
haar kijk op de tegenstellingen en verharding in de maatschappij. De Participatieraad maakt zich zorgen 
over de manier en de toon waarop in Nederland het debat wordt gevoerd. Om die reden staat dit 
onderwerp vanavond op de agenda. Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom 
om met Kathleen en de Participatieraad in gesprek te gaan over de Haarlemse samenleving.  
Jur Botter, wethouder gemeente Haarlem, is deze vergadering ook aanwezig en geeft een toelichting op 
de recente ontwikkelingen binnen het Haarlems Jeugdbeleid en Jeugdzorg. U kunt met al uw vragen 
over dit onderwerp deze avond terecht. 
www.participatieraadhaarlem.nl Bibliotheek Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2, Haarlem. 19.30 – 22.00 uur 
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8 maart: Internationale Vrouwendag 
Teylers museum Haarlem. 
Gesprekken, discussie, muziek, kunst, cultuur, gedichten, vragen, antwoorden, koffie en thee. 
Een rijke middag voor meisjes en dames; voel je welkom. 
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem, 11.00 – 14.00 uur Entree: € 2,00 
 
Matronaat 
Op internationale vrouwendag verandert het Patronaat in het Matronaat. Een bijzondere en 
gevarieerde dag vol discussie, inspiratie, workshops, muziek, culinaire verrassingen en vermaak. 
Georganiseerd door en voor vrouwen. Prof. dr. Janneke Plantenga houdt een keynote speech over 
economische zelfstandigheid, deeltijdwerk en kinderopvang. De Syrische feministe Dareen Hasan 
Halimah vertelt over haar films. Er zijn verschillende workshops en muziek van het Vrouwenkoor Malle 
Babbe, Alia Issa en dochters, Cheyenne Howell, Fredie Kuiper en Suzanne Groot. Natuurlijk is er een 
borrel, foodmarkt, en met DJDaanModern sluiten we de dag feestelijk af! Voorverkoop € 5,- incl. koffie 
en thee. Kaartjes aan de kassa a €7,50,- Patronaat, Zijlsingel 2. Zaal open: 12.30 uur. 13.00 – 22.00 uur. 
Meer informatie vind je op facebook: ‘Internationale Vrouwendag 8 maart 2020 Haarlem’.  

12 maart Workshop: Begrijp je mij? Hoe cultuurverschillen te overbruggen! 
Met passie zetten vrijwilligers zich in voor een ander en willen dit zo goed mogelijk doen. 
Vrijwilligerswerk doen voor en met verschillende mensen maakt dit werk voor veel vrijwilligers juist 
extra leuk. Tegelijkertijd kunnen de verschillen ook lastig zijn want hoe ga je het beste om met mensen 
met een andere culturele achtergrond? 
Deze workshop richt zich op het overbruggen van cultuurverschillen binnen het vrijwilligerswerk. Er 
worden voorbeelden gegeven en handvatten aangereikt om het beste met deze situaties om te gaan. Er 
is tijdens de workshop ook ruimte om je eigen vragen en voorbeelden uit de praktijk in te brengen. 
Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers/ medewerkers van (vrijwilligers) organisaties en (burger) 
initiatieven.  
Deelname is gratis. Aanmelden verplicht via haarlemvoorelkaar.nl/cursusaanbod. Bij afmelding binnen 
24 uur voor aanvang of wegblijven zonder afmelding wordt € 20,00 in rekening gebracht. 
Middag: 14.00 – 16.30 uur. Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem 
Avond: 19.00 – 21.30 uur. Informatiepunt Haarlem Sámen. Gedempte Oude Gracht 20.  
 

15 maart: Artikel 1 in de Haarlemse praktijk 
In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat 
iedereen gelijk behandeld moet worden en dat 
discriminatie om welke reden dan ook verboden is. Vijf 
organisaties hebben de afgelopen twee jaar een project 
gedaan waarbij artikel 1 centraal stond.  
Er is ook een lezing over impliciete associaties: hoe werkt 
dat in je hoofd. Met voorbeelden, beeldmateriaal en 
herkenning. 

De jongeren van Selimiye verzorgen een maaltijd. In verband met de catering verzoeken we om 
aanmelding. Mee-eten kost niets. Aanmelding per mail bij: fj@bdkennemerland.nl. We hopen dat u met 
velen komt!  De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98 in Haarlem: 17.00 – 19.00 uur. 
 

 

18 maart: Ouderenlunch 
Oudere nieuwe Haarlemmers hoeven niet in te burgeren en krijgen geen 
Nederlandse les. Dat maakt dat er nogal wat ouderen eenzaam zijn, geen 
contacten hebben. Kent u zo iemand? Neem diegene dan mee naar de 
(gratis) lunch bij restaurant Turquoise. Wel graag aanmelden bij 
Haarlemmozaiek@ziggo.nl  
Vanaf 12.30 uur. Pr. Beatrixplein 51-53 2033 WD Haarlem 
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28 maart: Vriendenloterij Passieprijs 
Myrna Bockhoudt heeft Willemien Ruygrok genomineerd voor de Nationale Passieprijs. Op 28 maart 
gaan ze samen naar Amersfoort om uit handen van minister Hugo de Jonge de prijs in ontvangst te 
nemen. 
 
4 april: Braderie in Schalkwijk 
Op 4 april 2020 zal er in de Europawijk, rondom de Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan 4, een 
Braderie worden gehouden.  
Samen met de verschillende organisaties in Schalkwijk zoals Dock en andere buurt organisaties zijn er 
kraampjes die gehuurd kunnen worden en voor de kinderen zijn er ook activiteiten. Zodra de posters er 
zijn zullen die worden verspreid maar als u iets te verkopen heeft en een kraam wilt huren dan kunt u 
contact opnemen met de koster van de Ontmoetingskerk meneer Bas Hilbers tel.: 0636525008. 

 
23 april: Ouderendag met Bloemenviering 
23 april is er een arrangement voor ouderen en parochianen uit de regio-kerken. U wordt vanaf 10.00 
uur verwelkomd met koffie/ thee en appelgebak en daarna kunt u de bloemsierkunst bewonderen. Ook 
kunt u deelnemen aan de inleiding en rondleiding door Wim Eggenkamp, voorzitter van het 
stichtingsbestuur. De kosten voor dit arrangement (entree en koffie/thee + appelgebak) bedragen € 
9,50; betaling alleen met PIN. Op deze dag kunt u ook gebruik maken van alle andere voorzieningen, 
zoals het bezichtigen van het KathedraalMuseum. Om 12.00 uur is de viering tussen de bloemen. 
Deelnemers uit de samenwerkende kerken Haarlem/ BOAZ kunnen zich aanmelden bij diaken Gert 
Jan van der Wal via gertjanvanderwal@live.nl tot uiterlijk 16 april. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen 
alleen de viering bij te wonen. 
 

Vredesconvenant 
De kunstenaars Hans Bossmann en Talal Shkeifah 
hebben voor de Vredesweek samen deze tafel 
gemaakt die nu rondreist langs kerken en 
moskeeën in Haarlem.  
Mrt: Nieuwe Kerk; Apr: Het Open Huis; Mei: 
Oosterkerk; Jun: Lutherse kerk; Jul: Doopsgezinde 
kerk; Aug: Selimiye moskee.  
In de Nieuwe Kerk wordt op 1 maart speciale 
aandacht aan het Vredesconvenant gegeven. 

Vredesweek: 19 t/m 27 september 2020 
Thema: omgaan met verschillen 
Het kader voor de activiteiten zijn de uitgangspunten zoals ze staan vermeld in de Vredesverklaring:  

 vreedzaam en respectvol samenleven,  

 open staan voor en nieuwsgierig zijn naar anderen,  

 elkaar aanspreken op oordelen en onverdraagzaamheid,  

 elkaar leren kennen,  

 je laten verrassen door de verschillen en je verbazen over overeenkomsten.  
Een uitgelezen kans voor kerken om aandacht te besteden aan Nieuwe Haarlemmers. Wie mee wil 
praten over de verdere invulling van de vredesweek kan contact opnemen met Wim Blüm: 
w.blm@kpnplanet.nl   
 

Taalmaatjes gezocht 
De Stichting Taalcoaches Zuidkennemerland zoekt nog mensen die statushouders willen helpen met het 
leren van Nederlands. We vragen een inzet van een uur per week. Zie de website: 
https://taalcoacheszuidkennemerland.nl Informatie bij Clarawk@xs4all.nl 
 
 

Coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen 
Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem 
m  06 - 422 009 24 
e  gastenindestad@gmail.com   
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