Jaarverslag van Vluchtelingenzorg & Integratie Meppel (V&I) 2016
De Stichting V&I is een samenwerkingsverband tussen diverse kerken,
Humanitas en vrijwilligers die in hun vrije tijd vergunninghouders in de eerste
maanden van hun verblijf in Meppel opvangen.
Vergunninghouders die vanuit een AZC een woning in Meppel toegewezen
krijgen worden opgevangen door ons in samenwerking met de gemeente
Meppel.
Door de toestroom van de vele vluchtelingen naar Europa en daardoor ook
naar Nederland is de huisvesting van vergunninghouders in Meppel
toegenomen.
De taakstelling die de Gemeente Meppel opgelegd krijgt is voor dit jaar op 85
personen gesteld. Ook de gezinshereniging telt hierbij mee. De niet geplaatste
personen worden meegenomen naar 2017.
Onze vrijwilligers begeleiden ook nog personen die hier inmiddels al enige tijd
wonen, veelal voor praktische ondersteuning.
Op dit moment zijn er ruim 20 vrijwilligers actief, we krijgen hulp van enkele
nieuwkomers die voor ons kunnen tolken en die in de afgelopen jaren ook door
ons begeleid zijn.
Aanmeldingen 2016;
Eritrea: 5x man / 4x vrouw
1x moeder met 1 kind
Syrië: 5x echtpaar
14x man / vrouw 3x
1x gezin man vrouw en 1 kind
5x gezin man vrouw en 2 kinderen
1x gezin man vrouw en 3 kinderen
1x gezin man vrouw en 4 kinderen

Iran:
1x man
Gambia:
1x man
Afghanistan: 1x man
Somalië:
1x man

De uitvoering van deze maatschappelijke begeleiding omvat de volgende
stappen
- De gemeente heeft een jaarlijkse taakstelling voor de huisvesting van een
aantal vergunninghouders. Daarover vindt overleg plaats met Woonconcept.
Als een woning beschikbaar komt krijgt de betreffende vergunninghouder(s) de
gelegenheid de woning te bekijken.
- Als de vergunninghouder akkoord is, wordt een datum en tijd bepaald voor de
sleuteloverdracht. Daarbij zijn de vergunninghouder, Woonconcept, een
afgevaardigde van de gemeente en een contactpersoon van V&I aanwezig
- Coördinator van V&I regelt de aanwezigheid van de juiste vrijwilliger.
- Op de dag van de sleuteloverdracht heeft de contactpersoon van V&I de
gelegenheid om een eerste afspraak te maken met de vergunninghouder.
- Dan kan worden nagegaan welke zaken al geregeld zijn en welke praktische
zaken nog aandacht nodig hebben.
Maatjesproject / ondersteuning vrijwilligers:
Gelukkig hebben we de beschikking over voldoende vrijwilligers die ingezet
kunnen worden bij de plaatsing van een nieuwkomer. Karin Weener is
coördinator van het maatjesproject en begeleidt procesmatig de plaatsing.
Daarnaast beschikken we over goede vrijwilligers die vooral op administratief
gebied ingezet worden.
Direct vanaf de sleuteloverdracht voor een woning van de nieuwkomer tot het
moment dat de nieuwkomer aan de inburgering begint is er door de
contactpersoon van V&I regelmatig overleg met de afgevaardigde van de
gemeente Meppel.
Met name de eerste maanden is het van belang om alle toeslagen die
aangevraagd moeten worden bij de belastingdienst door het COA in de gaten
te houden.
- V&I heeft voor de vrijwilligers een tweetal workshops verzorgd in
samenwerking met Welzijn Mensenwerk.
- Er is een professioneel draaiboek gemaakt dat als handleiding kan dienen
bij de begeleiding.

- Er is een grotere subsidie toegekend door de gemeente Meppel
waardoor wij meer mogelijkheden hebben om onze vrijwilligers te
scholen en de vergunninghouder beter bij te staan.
- Er is met de belastingdienst een convenant opgesteld waardoor wij
sneller de mogelijkheid hebben om adequaat te reageren.
- Er is meegedacht over de uitvoering van het participatietraject voor
nieuwkomers, en we zullen aanwezig zijn bij de desbetreffende
workshops, die verzorgd worden door het Drenthe College en de Mensa.
- Onze samenwerking met de Mensa wordt verdiept, er is inmiddels een
spreekuur gestart in de Mensa voor vergunninghouders die door ons
bemenst gaat worden.
- Tevens proberen we dit ook in het Leerwerkcentrum op te zetten
- Onze contacten met de gemeente Meppel blijft op elk niveau
gehandhaafd.
Verder participeren we bij het Sam Sam overleg en onderhouden we contacten
met Welzijn Mensenwerk, Vluchtelingenwerk Nederland/Juridisch spreekuur,
Humanitas, Mensa activiteitencentrum, Drenthe College, St. Present en Inlia.
Taalcoaches:
Ongeveer 15 vrijwilligers verzorgen taalondersteuning bij de allochtone
medemens thuis. De aanvragen komen via Welzijn, uit onze eigen begeleiding
en van mond op mond. De taalbegeleiding is voor iedereen beschikbaar, niet
alleen voor de vergunninghouder.
Omdat Taalpunt in 2014 gestart is en de taalcoaches daarvan via het Drenthe
College gekoppeld worden, is er geen doorstroming in onze groep. Wel heeft
een aantal taalcoaches ook de cursus bij Taalpunt gevolgd.
Voor informatie en vragen:
Algemene vragen en praktische oplossingen:
Karin Weener
Lenny de Wolf

0522 251815
0522 261164

karinweener@hotmail.com
l.dewolf@kpnmail.nl

Administratie en moeilijke vraagstukken:
Hans Romijn
Derk Maat

06 12759843
0522 261315

hans.tiny@kpnplanet.nl
derk.maat@hetnet.nl
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