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Iedere vluchteling een community  

Samen leven blijft een wens als we het niet organiseren en inplannen in ons 
dagelijks leven. In het afgelopen jaar hebben we communities gevormd van vijf 
nieuwe Groningers en vijf mensen die al langer in Groningen wonen. Culturen 
vermengen, bruggen worden gebouwd en aan (wederzijdse) integratie wordt 
gewerkt.  

Dit rapport vat samen welke activiteiten Stichting Groningen Verwelkomt in het 
afgelopen jaar vanaf april 2017 tot en met februari 2018 heeft gestart en gecoördineerd. 
De samenwerkingen en spin-off activiteiten worden hier benoemd. Tevens blikt het 
rapport vooruit naar de periode maart – april 2018 en het jaar daarna tot mei 2019.  

Groningen Verwelkomt   

 
 
 
 
 
JAARREPORTAGE  HOPPENKAMPSWEG 4  
T.A.V.: ORANJEFONDS  9761 GB EELDE  
APRIL 2017 – FEBRUARI 2018 CONTACT@GRONINGENVERWELKOMT.NL 

Feiten  
521 deelnemers 
plenaire avonden  

200 dagelijkse 
Facebookbezoekers  

86 communityleden  

46 statushouders  

35 community-
meetings  

26 vrijwilligers  

9 communities  

8 stagiaires  

6 bestuursleden  

6 eat & meet  

4 forumavonden  

2 projectleiders  

1 lid Comité van 
Aanbeveling  

  

Waarden  
Samen met 
vluchtelingen en 
Groningers willen wij 
vorm geven aan een 
interculturele 
samenleving met 
uiteenlopende 
activiteiten. Welke 
levensovertuiging je 
ook hebt, iedereen is 
welkom. 
Veelkleurigheid is 
onze kracht. Onze 
werkwijze kenmerkt 
zich door een aanpak 
die bottom-up is.  

 

 
ONTSPANNING  

Wij bieden een warm 
welkom aan alle 

Groningers   

1  
ONTMOETING  

Wij nodigen nieuwe en 
oude Groningers uit 

voor ontmoeting  

2  
ONTWIKKELING  

Wij geven vorm aan 
een interculturele 

samenleving  

3 
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VOORAFGAAND  
 
Beste lezer,  
 
Aan het begin van dit projectjaar stelden we de 
volgende doelstellingen op:  

1. Relaties opbouwen die verder gaan dan een 
netwerkgesprek  

2. Wederzijdse integratie op een duurzame 
manier  

3. Maatschappelijke activeren van de doelgroep  
Onze slogan, ‘iedere vluchteling een community’, 
verraadt dat het voertuig dat we hiervoor gebruiken 
een community is: een gemeenschap met verschillende 
culturele achtergronden bestaande uit ongeveer 5 
Nederlanders en 5 statushouders.  

Vrijwilligers  
Om ons doel, een inclusieve en interculturele 
Groningse samenleving te realiseren, hebben we 
besloten een tweeledige doelgroep te kiezen, namelijk 
vluchtelingen (‘nieuwe Groningers’, met name 
statushouders) en Groningers (‘oude Groningers’). In 
de praktijk zien wij oude Groningers dus als 
deelnemers, in enkele gevallen zien zij zichzelf soms 
wèl als vrijwilliger. Toch zien we dat deze 
gelijkwaardige insteek de gelijkwaardigheid in relatie 
tussen oude en nieuwe Groningers bevordert.  
 

'Laten we ophouden 
met integreren en 
beginnen met 
samenleven - Loesje' 

 
Community  
We zijn afgestapt van het woord ‘huddel’ vanwege 
weerstand tegen dit voor velen onbekende woord en 
omdat mensen die wel bekend waren met het 
oorspronkelijk Engelse woord het verwarden met de 
huddelmethode die door Nederland Zoekt wordt 
aangeleerd. We hebben aan de inhoudelijke bedoeling 
van wat we nu een ‘community’ noemen niet afgedaan.  
 
Van april tot en met februari heeft Groningen 
Verwelkomt negen communities gebouwd die ieder 
negen tot tien leden telt (zie kaartje hiernaast). In een 
kleine groep stimuleren we het buddycontact zodat 
iedereen zoveel als mogelijk gezien wordt en gekend is. 
Voor sommige deelnemers betekent het enkel lid zijn 
van een community dat het isolement wordt 
doorbroken en dat een netwerk ontstaat. Zij zijn een 
stap hoger op de participatieladder geklommen. 
  >>   

Communities op de kaart van Groningen 
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Forumactiviteiten   
We staken forumactiviteiten in op wijkverbinding met 
elementen die ontspanning, ontmoeting en 
ontwikkeling bevorderden. In de praktijk merken we 
dat dit zeker het geval is, maar dat er ook nadrukkelijk 
mensen van buiten de wijk op de activiteiten afkomen. 
Tegelijkertijd zien we dat een forumactiviteit niet 
alleen inhoudelijk een kans is, maar dat – net als in een 
community – de relatie bovenaan ons prioriteitenlijstje 
dient te staan. We merken dat deze relationele aanpak 
de leden stimuleert om relaties binnen de communities 
te verstevigen en uit te diepen. Het eerste jaar stond 
relatie-opbouw dus centraal.  

Aanvullend hebben we gemeend om inhoudelijke 
thema’s op een andere manier vorm te geven. Het  
thema ‘sterke relaties/gezinnen’ hebben we bewust niet 
opgepakt vanwege onvoldoende openheid. Thema’s die 
in onze relatie met statushouders benoemd worden, 
zijn ‘persoonlijk doelen stellen’ en ‘werk zoeken en 
vinden’. Het eerste hebben we opgepakt in 
samenwerking met IFES, zie pagina 11.  

Op het gebied van integratie op de arbeidsmarkt zijn in 
Groningen veel organisaties actief. We hebben contact 
gezocht met portefeuillehouders die statushouders 
vanuit de gemeente richting werk begeleiden. We 
werden bevestigd in onze vooronderstelling dat het 
leren kennen van de Nederlandse (werk)cultuur (via 
bijvoorbeeld communities) een belangrijke stap is. 
Verder zien we dat in de stad Groningen weinig 
concrete mogelijkheden voorhanden zijn; daarom zijn 
we gestart met twee spin-off activiteiten die worden 
toegelicht op pagina 10 en 11. Deze spin-off 
activiteiten zijn geen onderdeel van het communities-
project.  

Financiering   
Een financiële bijdrage van 
communitieleden is niet altijd 
opgehaald. We constateren dat 
nieuwe Groningers, maar ook bij 
oude Groningers met een smalle 
beurs, weinig financiële 
mogelijkheden zijn om bij te 
dragen. We hebben het afgelopen 
jaar naar wegen gezocht om dit op 
te lossen; we zijn blij dat de 
Stadjerspas de community van 
Groningen Verwelkomt mogelijk 
maakt voor 50% van de kosten 
voor hun leden. We gaan in de 

komende tijd deelnemers van communities benaderen 
en waar nodig helpen de Stadjerspas aan te vragen.  

We zijn dankbaar voor de financiële bijdrage van Wij 
Doen Mee, Springtime Foundation, het Kansfonds, het 
Stedelijk Caritas Instelling en diverse particulieren. Op 
pagina 15 lees je meer over het financiële projectjaar 
2017 - 2018.  

Uitbreiding  
Onze wens was om in het eerste projectjaar ook buiten 
de gemeente Groningen aan de slag te gaan met 
communities; het is niet haalbaar gebleken om in een 
naastliggende gemeenten te starten. Één van de 
belangrijkste reden is dat het concept uitgetest en 
verder ontwikkeld dient te worden alvorens we het 
kunnen kopiëren. Vanaf pagina 5 wordt ingegaan op de 
ontwikkeling van de methodiek van het opstarten van 
communities en de rol van forumactiviteiten hierin. Op 
pagina 14, waar de evaluatie is neergetekend, kun je 
verder lezen hierover. De voorbereidende gesprekken 
met VluchtelingenWerk over uitbreiding stemmen ons 
hoopvol. Het netwerk dat we in andere gemeenten 
hebben, proberen we zo goed als dit gaat warm te 
houden.  

Heel veel leesplezier!  

Zoia Albert, voorzitter  
Alex van de Ruit, secretaris  
Monique Westermolen, penningmeester  
Hendrik Timmer, vice-voorzitter  
Judith Vega, algemeen bestuurslid  
Monique Hofstede, algemeen bestuurslid   
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OMGEVING  
 
Toegevoegde waarde  
Humanitas, de organisatie die de maatschappelijke 
begeleiding uitvoert namens de gemeente Groningen, 
en de inburgeringsafdelingen van het Alfa-college en 
het Noorderpoort College bleken snel enthousiast over 
het communitiesproject van Groningen Verwelkomt. De 
toegevoegde waarde ligt in het:  
• doorbreken van het isolement,  
• bouwen van een netwerk,  
• informeel leren van taal en cultuur, 
• draagkracht van een groep (i.t.t. 1-op-1-contact),  
• bouwen aan duurzame relaties en  
• proces van wederzijdse integratie.  

Directie Werk van de Gemeente Groningen (voormalige 
Dienst Sociale Zaken en Werk) reageerde ook zeer 
positief op het communitiesproject. Het begeleiden van 
statushouders naar werk vergt van statushouders dat 
zij een breed begrip van de Nederlandse samenleving 
hebben. Directie Werk ziet het communitiesproject als 
een waardevolle ondersteuning in het naar werk 
begeleiden van statushouders.  

Jasmijn is een multicultureel vrouwencentrum dat zich 
richt op allochtone vrouwen die geen of weinig 
netwerk en de nodige begeleiding behoeven. Jasmijn 
ziet ons communitiesproject als een welkome 
aanvulling op de activiteiten die het vrouwencentrum 
aanbiedt.  
 
Ook in relatie tot VluchtelingenWerk Noord-Nederland 
kwam naar voren dat onze activiteiten een welkome 
aanvulling op het aanbod is.  

 
 

 

 
 

Samenwerkingspartners  
In Humanitas hebben we een partner gevonden die 
statushouders verbindt aan het communitiesproject van 
Groningen Verwelkomt door nieuwe Groningers te 
wijzen op de aanvang van een community in hun wijk. 
Ook de inburgeringsafdelingen van de ROC’s wijzen 
hun leerlingen op de mogelijkheden van een 
community. Om privacy-redenen kunnen zij of de 
gemeente geen adressen verstrekken.  
 
Bij het starten van een community in een wijk zoeken 
we samenwerking met de lokale team van WIJ 
Groningen. Het lokale WIJ-team (sociale wijkteam) 
blijkt keer op keer enthousiast en bereid tot 
samenwerking. WIJ ondersteunt ons in het organiseren 
van een start- of vervolgavond, het werven van 
deelnemers en het bekend maken van het 
communitiesproject in de wijk.  
 

'Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder' 

 
Link050 beheert de vrijwilligerscentrale van de 
gemeente Groningen en werft voor ons zowel 
deelnemers als vrijwilligers. Als het gaat om 
participatietrajecten of vrijwilligersplekken voor 
statushouders vervullen zij een makelaarsrol. Tevens 
verwijzen zij andere vrijwilligerswerkzoekende stadjers 
en studenten door naar Groningen Verwelkomt.   
 
WIJS staat voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten 
en is een samenwerking tussen gemeente Groningen, 
MJD en Hanzehogeschool Groningen. WIJS heeft in het 
afgelopen jaar diverse studenten Toegepaste 
Psychologie voor projecten aan ons gekoppeld. 

 

 ROCKING UP X-MAS  
Groningen is de jongste stad van Nederland, maar ook één van 
de armste steden van Nederland. Deze groepen leven nog te 
veel langs elkaar heen. Daarom organiseert Student & Stad voor 
de derde keer op rij een Kerstpakkettenactie.  
 
Dit jaar mocht Groningen Verwelkomt 17 huishouden van 
statushouders blij maken met een goed gevuld en luxe kerstpakket. 
Vindicat in Actie en STAR hebben deze actie samen met Student & 
Stad uitgevoerd.  
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METHODIEKONTWIKKELING  

In april 2017 kwamen in 
het Floreshuis in de 
Korrewegwijk de eerste 
potentiële deelnemers 
samen. Nadat het ijs 
gebroken was, ging het 
snel. Één van de 
bezoekers deze avond 
was Mahmoud. Hij dacht 
in eerst instantie dat het 
om een eenmalige avond 
zou gaan. Toen hij 
ontdekte dat we insteken 
op duurzame relaties, 
ontstond er een glimlach 
op zijn gezicht. “Dat is 
heel goed!”  

Energizer   
Na alle bezoekers van harte welkom te hebben 
geheten, openende we met een energizer om het ijs te 
breken. Dankzij dit groepsspel ontdekken de 
deelnemers dat de gemene deler groter is dan de 
verschillen tussen bestaande Groningers en ‘nieuwe 
Groningers’. Het spel wordt plenair gespeeld waarbij 
we als leiding snel het stokje overdragen aan de groep. 
We geven immers samen vorm aan Groningen 
Verwelkomt!  

Speeddate  
De kleinste schakel in het netwerk dat we bouwen zijn 
twee buddies. Om de deelnemers in staat te stellen om 
zijn of haar buddy te kunnen kiezen, geven we de 
mogelijkheid om middels een speeddate andere 

 

Studentencommunity in studentenstad Groningen 

deelnemers te leren kennen. In korte tijd spreek aan de 
hand van geselecteerde thema’s met heel wat nieuwe 
mensen.  

Communitybuilding  
Nadat mensen met elkaar hebben kennisgemaakt en 
het ijs gebroken was, werden de eerste communities 
gestart. Om de communities te starten, werden er 
groepen gevormd waarbij een vrijwillige 
gespreksfacilitator van Groningen Verwelkomt de 
opstart in goede banen leidde. Er wordt uitgelegd dat 
een community een zelfsturende groep van vijf oude en 
vijf nieuwe Groningers is. We noteren de gewenste 
frequentie, doen ter plekke een offline datumprikker 
om een geschikt dagdeel te selecteren en vragen wie de 

twee coördinators 
willen zijn. We helpen 
het gesprek op gang 
brengen wat te doen. 
Onze ervaring is dat 
samen eten de eerste 
keer heel goed werkt. 
Gedurende het jaar 
hebben we de 
methodiek verder 
verfijnd en hebben we 
tijdens vier 
bijeenkomsten 
communities gestart 
in de wijken 
Korreweg- en 

 SOCIALE STRUCTUUR VAN COMMUNITIESPROJECT  

 
BUDDY 

1-op-1 activiteiten, 
goede gesprekken 
en sterke relaties  

A 
 

COMMUNITY 
Sociale activiteiten en 

gevoel van thuis in 
een mixed groep 

B 
 

FORUM 
Interactie en 

ontwikkeling rond 
een thema 

C 

B 
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Oosterparkwijk, Vinkhuizen en Lewenborg en een niet-
wijkgebonden studentencommunity.  
 
Sociale activiteiten   
Communities gaan samen sporten, bezoeken een 
bioscoop, praten over de toekomst, helpen elkaar aan 
(vrijwilligers)werk en geven tips. Er wordt over het 
algemeen veel gesproken al dan niet met hapjes en 
drankjes.  
In de tussentijd wordt er wederzijds veel geleerd over 
de cultuur van de ander. Nederlandse deelnemers 
benoemen dat de statushouders veelal later aankomen 
dan het afgesproken tijdstip, of zonder zich af te 
melden niet verschijnen. Zij leren dat dit niet uit 
disrespect is, maar vanwege een cultuurverschil. Er 
wordt door statushouders over het algemeen meer 
prioriteit gegeven aan relaties en het niet willen 
brengen van slecht nieuws.  
Andersom vertelde een nieuwe Groninger dat zij 
Nederlanders op een meer authentieke manier leerde 
kennen: minder zakelijk, meer huiselijk. Er ontstaat 
wederzijds begrip en integratie.  

In een community wordt Nederlands gesproken, ook al 
spreek je het heel gebrekkig. Hierdoor ontwikkelen de 
statushouders hun Nederlandse vaardigheid verder.  

Wijkgericht  
De meeste communities zijn ingebed in een wijk. Dit 
heeft tot voordeel dat je elkaar buiten de gezamenlijke 
activiteiten om bij de supermarkt of bibliotheek  

tegenkomt. Het is ook drempelverlagend om af te 
spreken, omdat je soms maar een blokje van elkaar 
vandaan woont. Als er bij deelnemers hulpvragen 
spelen die een professionele aanpak vergen kan het 
lokale WIJ-team gemakkelijker ingeschakeld worden. 
Bij het organiseren van forum-avonden zijn 
nieuwgierige wijkbewoners ook van harte welkom.  

Soms kan het ook een voordeel zijn om de 
communities niet wijkgericht te organiseren, maar te 
organiseren op het gebied van bijvoorbeeld leeftijd, 
interesses, studie of hobby. Zo is er in mei 2017 ook 
een studentencommunity opgericht. 

Forum  
Inmiddels zijn er 35 meetings geweest met de 
communities. Toch merken we dat het ook belangrijk is 
dat deelnemers niet alleen in kleine groepen 
bijeenkomen, maar ook in een groter verband. In 
communities leer je elkaar kennen en ontstaat er 
intimiteit. In groter verband kun je mijlstappen vieren 
en lessen delen. Daarom organiseren we samen met 
deelnemers of externe organisaties forum-activiteiten. 
De activiteiten typeren zich in enerzijds een scherpe 
invulling en anderzijds een grote inbreng van de 
genodigden.  

Op de volgende bladzijden lees je over diverse 
forumactiviteiten die georganiseerd zijn.  

  

 EEN FIJNE JAS DIE NIET MEER PAST  
Vorig jaar leerden we Ahmad en Siham kennen. Getrouwd, 
gevlucht uit Syrie, 3 kinderen, wonen nu in een sociale 
huurwoning in Groningen. Wanneer wij hen leren kennen, wil 
Ahmad graag weer met dieren werken. Siham wisselt de zorg 
voor de kinderen af met het leren van de Nederlandse taal.  
 
Met een eigen thuis komen zij echt tot rust en is het besef van 
verlies bij tijd en wijle confronterend. De Syrische cultuur is als een 
fijne jas die in Nederland niet meer past. Ahmad en Siham zoeken 
beide op hun eigen manier een plekje in de Groningse 
samenleving. Siham besluit lid te worden van een community en 
creëert zodoende de ruimte die zij nodig heeft om zelfstandig de 
Nederlandse taal en cultuur eigen te maken. Ahmad neemt deel aan veel activiteiten die Groningen 
Verwelkomt organiseert. Ook ondersteunen we hem in het vinden een vrijwilligersplek op een 
kinderboerderij zodat hij zijn taal kan verbeteren en waar hij zijn passie voor dieren weer kan voeden.  

Ahmad werkt bij Beestenborg 
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FORUMACTIVITEITEN  

   

 GET TOGETHER  
In oktober nodigden we alle communities en vrijwilligers uit om 
voor een Get Together. Tijdens de avond leren we zowel elkaar als 
de stichtingsactiviteiten beter kennen. Ondertussen hebben we 
een heerlijke maaltijd genuttigd die bereid en geserveerd was 
door koks van de Wereldkeuken (een spin-off activiteit, zie 
verderop in deze jaarreportage).  
 
Jong en oud, student en stadjer, mensen met verschillende culturele 
achtergronden zaten gemixt aan lange tafels en leerden elkaar kennen. 
Tijdens de avond hebben we steekproefsgewijs en op een informele 
manier evaluerende vragen gesteld over het project.  
 

1 2 

 TALK & WALK  
In de Korrewegwijk organiseerde een actieve bewoner in samenwerking 
met Groningen Verwelkomt een Talk & Walk. Deze verbindende 
activiteit trok veel nieuwe en oude wijkbewoners aan. Het mooie van 
wandelen is dat je tijd hebt om eens goed te praten en tegelijkertijd de 
wijk te ontdekken. Tegelijkertijd was het een mooi getuigenis naar de 
wijk toe: de wijk komt samen.   
 
Na het wandelen kon je doorpraten met de nieuwe contacten die je tijdens 
het wandelen hebt opgedaan. In het Floreshuis werden de deelnemers een 
maaltijd aangeboden. Wegens succes is de derde editie alreeds achter de 
rug. Hieruit voort ontstaan ook andere activiteiten zoals begeleiding met taal, 
kinderactiviteiten, enzovoorts..  

1 2 

 THE DUTCH SOCIETY  
Tijdens de eerste maanden na de start van communitiesproject, 
merkten we dat door culturele verschillen de communicatie tussen 
leden van een community belemmerend werkte. Daarom besloten 
we samen met communities om een forum-avond over culturele 
verschillen te beleggen in juli van vorig jaar.   
 
Naast een zeer herkenbare en hilarische sketch van twee vrijwilligers 
van Groningen Verwelkomt, vertelden twee deelnemers van een 
community over hun land van herkomst (Suriname en Syrië) en tegen 
wat voor culturele verschillen zij in Nederland aanliepen en hoe zij er 
het beste van maakten. Tot laat in de avond werd er over 
doorgesproken. Deze avond bewerkstelligde veel wederzijds begrip.  
 

2 3 

C 
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 KENNISMAKEN MET NIEUWE ZUIDHORNERS  
Een lokale groep in Zuidhorn organiseerde in juni een Meet & Eat. 
Het werd een avond waarop letterlijk en figuurlijk geproefd werd 
aan een andere cultuur. Vanuit deze avond hebben vele 
ontmoetingen plaatsgehad tussen ‘oude en nieuwe Zuidhorners’.  
 
Op de avond werd gekookt door Mustafa Taleb van SyrianFood, een 
statushouder die in de noodopvang in Groningen gehuisvest is 
geweest. Dankzij een subsidie van de gemeente Zuidhorn is de avond 
financieel ook positief afgerond. We werken hier samen met 
VluchtelingenWerk.  
 

1 2 

 EAT & MEET  
Om een breed publiek kennis te laten nemen van ons initiatief en 
vooral de nieuwe Groningers die meedoen, organiseerden we het 
afgelopen jaar in december ook weer een Eat & Meet. In twee 
shifts maakten ongeveer 100 Nederlanders en statushouders 
kennis met het geserveerde Syrische eten, elkaar en het 
communitiesproject.  
 
Stichtingsvoorzitter Zoia Albert: “Groningen bewijst vanavond weer dat 
zij een stad is waar vluchtelingen welkom zijn”. De Syrische gitarist Ihab 
Safadi omlijste de avond met Spaanse en Arabische 
achtergrondmuziek. Ook was de expositie ‘Humans from Nowhere’ te 
zien met foto’s van de Syrische fotograaf Mahmod Alkharat.   

1 2 

 HOLLANDSE SPELLETJESMIDDAG  
Op een nazomerse septemberzondag organiseerden we samen 
met de Studentendesk van het Rode Kruis een Hollandse 
Spelletjesmiddag. Voor statushouders maakte deze middag een 
ideale kennismaking met de oerhollandse spelletjescultuur die 
bekend is van Koningsdag.    
 
Tijdens deze middag is in het Oosterpark (Oosterparkwijk)  niet alleen 
kennisgemaakt met koekhappen (zie foto), spijkerpoepen, sjoelen, 
flesjesvoetbal en zaklopen, maar ook met typische Nederlandse 
lekkernijen als haring eten. Uiteraard kon het voetballen in het park op 
deze zon overgoten dag niet uitblijven.  

1 2 3 
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GRONINGEN VERWELKOMT GEEFT SOUBHI 
HOOP  

Soubhi Tabakh is sinds een korte tijd een nieuwe 
Groninger. Hij is lid van één van de communities 
van Groningen Verwelkomt. Soubhi is 24 jaar oud 
en bijna twee jaar in Nederland. Hij is momenteel 
student aan het Alfa-college. Zijn ambitie is om 
marketing te gaan studeren. Soubhi wil daarmee 
zijn opleiding Bedrijfskunde & Marketing afmaken, 
want hij moest vanwege zijn vlucht halverwege zijn 
opleiding in Syrië afbreken. Samen met zijn huidige 
vrouw, die Engelse literatuur aan dezelfde 
universiteit studeerde, begon hij deze spannende 
reis die zijn leven veranderde.  

De reis  
“In Syrië was er geen toekomst meer,” vertelde Soubhi. 
Hij wilde graag kans maken op een normaal leven, dus 
besloot hij het onophoudende geweld te verlaten en de 
onzekere tocht te maken. Via Libanon kwam hij in 
Turkije, waar het over het algemeen geen aangename 
plek voor vluchtelingen was. Zo snel mogelijk ging hij 
dan ook naar Lesbos, waar Soubhi uiteindelijk het 
laatste stukje zwom, en met kunst- en vliegwerk kwam 
hij in Athene aan. Vanuit daar was het lopen geblazen, 
omdat vluchtelingen in de auto sneller worden 
opgepakt en worden teruggestuurd. Eerst vertrok hij 
naar Bulgarije, van daaruit door naar Hongarije en 
daarna Oostenrijk. Na deze enorme tocht van ongeveer 
2.000 km wachtte Soubhi gelukkig een aangename 
verassing. Hij kon gratis met de trein vanuit Oostenrijk 
naar Duitsland. Soubhi wilde meteen door naar 
Nederland, en zo kwam hij een paar dagen later aan in 
Amsterdam.  Op het centraal station in Amsterdam  

 

zette Soubhi zijn eerste voetstap op Nederlandse 
bodem. Hij had geen idee wat de bedoeling was, dus 
volgde hij maar een ander Syrisch gezin die hij op het 
perron tegenkwam. Uiteindelijk werd hij door de 
politie doorgestuurd naar het aanmeldcentrum in Ter 
Apel. Gelukkig kon zijn vrouw overkomen met her 
vliegtuig. Na op acht verschillende plaatsen gewoond 
te hebben, kwam hij terecht in Groningen. Soubhi vindt 
het belangrijk dat de drempel voor nieuwe Groningers 
om de stad te leren kennen zo laag mogelijk blijft. 
Groningen Verwelkomt zorgt voor die aansluiting.  

Hoopvol  
Soubhi is gelukkig in Groningen, hij is hoopvol over 
zijn toekomst. Met hulp van Groningen Verwelkomt 
doet hij nieuwe contacten op. Ook houdt Soubhi van 
zijn vrouw, met wie hij veel interesses en hobby’s deelt. 
Zo houden ze allebei van het spelen van videogames, 
en het luisteren naar metal. Ook gaat Soubhi vaak naar 
de sportschool. Zo lijkt de beslissing van een paar jaar 
terug om zijn door oorlog verscheurde thuisland te 
verlaten, de juiste te zijn geweest. 

 PROJECTORGANISATIE  
Evert Sulman van Kwartiermakers en Krista Russchen van Solidair 
Groningen Drenthe hebben in 2017 als projectleiders de 
vrijwilligers in het communitiesproject begeleid.  
 
Evert zijn expertise ligt in het starten en uitbouwen van 
burgerinitiatieven. Krista heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het 
vastleggen van de methodiek en heeft haar ruime ervaring in het 
begeleiden van projecten en het opzetten van cursusaanbod ingezet 
ten bate van het communitiesproject. Groningen Verwelkomt is Solidair 
zeer dankbaar voor de geleverde bijdrage in 2017. Het bestuur heeft 
het begeleiden van vrijwilligers in het uitvoeren van het projectplan 
voor het komende projectjaar neergelegd bij Kwartiermakers.  
 

Soubhi fiets in de binnenstad van Groningen 
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‘Hoe komen we aan 
werk?’ Statushouders 
vragen ons hoe de 
arbeidsmarkt werkt. 
Eerst Nederlands leren, 
daarna solliciteren, is het 
geijkte pad. Maar 
Nederlands leer je 
sneller in de praktijk! 
Wij adviseren om passie 
en competentie te 
combineren en aan een 
netwerk te bouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Als burgerinitiatief willen wij graag eerder kansen 
zien dan bedreigingen. Toch zien wij ook dat veel 
statushouders, net als een ander deel van de 
bewoners van Noord-Nederland, in de werkloosheid 
terechtkomt. Na een aantal jaren te hebben geleefd 
van een uitkering is het moeilijk om in een werkritme 
te komen en een baan te vinden. Daarom is het van 
belang dat minima actief blijven en toewerken naar 
werk. Wij keken naar de kansen op de arbeidsmarkt 
en ontdekten dat zowel in de IT- als in de 
horecasector grote tekorten zijn. Daar zetten wij op 
in met twee nieuwe projecten die vanaf november 
vorig jaar als pilot gestart zijn.  
 
Redevelop  
In het project Redevelop trainen professionals als 
vrijwilliger wekelijks statushouders in HTML, CSS en 
PHP. De deelnemers maken kennis met de 
werkcultuur in de IT-branche, leren presenteren en 
worden opengesteld aan ons netwerk van IT-
werkgevers. Voorwaarden om mee te doen, zijn dat 
je enige computervaardigheid hebt, je enigszins 
verstaanbaar kan maken in het Engels of Nederlands 
en dat je gemotiveerd bent om ook thuis te oefenen. 
Ons doel is om deelnemers te begeleiden binnen 
één jaar naar werk of een stage. We worden 
ondersteund door freelance online marketeer en e-
commerce consultant Henk Boersema. We zoeken 
een financier die dit traject mogelijk wil maken.  
 
Als oriëntatie spraken we met IT-werkgevers, 
gemeente Groningen, Code Gorilla, DUO, 
Hanzehogeschool Groningen en andere organisaties 
in binnen- en buitenland.    >>  

LEVEND BOEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze voorzitter Zoia 
Albert sprak in juni in 
de openbare 
bibliotheek in 
Groningen tijdens het 
event Human Library 
als levend boek met 
bezoekers. Zij 
vertelde haar 
vluchtverhaal en ging 
vooroordelen over 
vluchtelingen tegen. 
Zoia zoemde in op 
het cultuurverschil en 
hoe zij bezig is haar 
plek in de 
Nederlandse 
samenleving te 
vinden.  
 

KENNISDELING  
 
 
 
 
 
In 2017 hebben we 
kennis en ervaring 
uitgewisseld met het 
Flucht Museum en 
een sociaal initiatief 
in Oldenburg 
(Duitsland). Op 
allerlei vlak was er 
herkenning. Ook is er 
een prettig en positief 
tegenbezoek bij ons 
in Groningen geweest 
waar we onze kennis 
en ervaringen hebben 
kunnen delen. We 
hopen ook in de 
toekomst de 
waardevolle band te 
behouden.  

 

SPIN OFF:  
VLUCHTELINGEN ALS OPLOSSING VOOR PERSONEELSTEKORT  
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SPIN OFF (VERVOLG)  

 
 
Wereldkeuken 
>> In Salmagundi’s hebben we een partner 
gevonden om gezamenlijk de pilot van de 
Wereldkeuken vorm te geven. Als stichting hebben 
we hierdoor een plek waar statushouders die goed 
kunnen koken ervaring op kunnen doen en kunnen 
leren van een kok-leermeester. Salmagundi’s biedt 
een werk-gemeenschap aan waar de koks deel van 
zijn. Onze koks groeien in competenties en de 
Nederlandse taal. Tegelijkertijd worden de koks 
bekender in Groningen en omgeving. Dit resulteert 
erin dat de koks als cateraars een boost krijgen in het 
opzetten van een eigen bedrijf. We zoeken naar 
financiering om de kok-leermeester ook buiten de 
wekelijkse opening van de Wereldkeuken in te 
kunnen zetten. We zijn hiervoor in oriënterend 
gesprek met o.a. de gemeente Groningen.  

We hebben geleerd van SYR in Utrecht die meerdere 
dagen per week het restaurant in hartje Utrecht open 
heeft. Onze ambitie is om meerdere dagen het 
restaurant open te hebben en om meer producten te 
bereiden en te maken. We willen statushouders 
kansen geven om te groeien en om uit te vliegen.  

Vrijdagavond, v.a. 18:00 uur  
Salmagundi’s, Oosterhamrikkade 8c, Groningen  

  

 TRAINING FOR HAPPINESS  
Wat motiveert je om je nieuwe dag te starten? Ben je actief met 
jouw dromen en verlangens in je dagelijks leven? Samen met IFES 
boden we een training aan gericht op 12 principes voor duurzaam 
levensgeluk.  
 
Hoe kun je als statushouder jouw levensgeluk terugveroveren? In deze 
training gaan we samen met deelnemers aan de slag met principes 
voor duurzaam levensgeluk en gaan we samen op zoek naar 
antwoorden. Deze training stond open voor statushouders, stadjers en 
studenten en betrof drie avonden eind 2017. De training heeft 
bijgedragen aan meer zelfbewustzijn en aan het maken van bewuste 
keuzes.   

ZZP’er Yamen Ericksousi leert via Skype nieuwe 
gerechten van zijn moeder in Syrië  

3 
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ERVARING VAN EEN COMMUNITYLID  
 
“Door deze community die bestaat uit nieuwe en 
oude Nederlanders heb ik vrienden gekregen. Ik 
kan altijd bij iemand terecht en sta er niet meer 
alleen voor. Ik leer niet alleen andere mensen 
kennen, maar ook de stad Groningen en de 
Nederlandse cultuur.” 
 
Door: Cilla Schot (Oranjefonds)  
 
De 29-jarige Zoia Albert uit Pakistan vormt met nog 
vier statushouders en vijf Groningers een 
vriendenkring. De samengestelde ‘community’ is een 
idee van Stichting Groningen Verwelkomt. “We 
willen dat vluchtelingen zich snel thuis voelen en de 
sociale integratie met Groningers bevorderen”, 
vertelt projectleider Evert Sulman. 
 
Contact 
“De basis bestaat uit sociaal contact tussen tien 
mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Er is niet 
alleen veel interesse vanuit statushouders die hun 
netwerk willen vergroten, ook Groningers willen 
graag nieuwe contacten leggen.” 
 
“Voor mij als outsider is het fijn te weten hoe mensen 
in een bepaalde wijk zich gedragen. Toen ik net in 
mijn buurt woonde, wist ik niet hoe ik met mijn buren 
moest omgaan”, zegt Zoia. Ze is sinds 2011 in 
Nederland en werd in 2016 statushouder. “In mijn 
cultuur is het normaal om veel contact te hebben, je 
maakt zelfs eten voor elkaar. Ik kreeg wel informatie 
over dingen die Nederlanders weten, maar ik wist 
niet hoe ik mij als nieuwe buurvrouw moest 
gedragen.” 
 
Nederlands praten 
“De community maakt het makkelijk om de 
Nederlandse cultuur beter te begrijpen. Ik leer 
zoveel! Je kunt vragen stellen, bijvoorbeeld over 
verschillen. Zo is het hier onbeleefd om te laat te 
komen, terwijl het in mijn cultuur normaal is. We 
praten over allerlei onderwerpen. De enige regel is 
dat je Nederlands moet spreken. Maar dat is ook 
goed om de taal te oefenen. Wij stellen vragen over 
Groningen, maar de Nederlanders weer over onze 
cultuur.” 
 
“De Groningers gaan door de ontmoetingen met 
statushouders anders denken. Er komt meer begrip”,  

laat Evert weten. “En er gebeurt al zoveel meer. 
Iemand heeft vrijwilligerswerk gevonden en een 
ander mogelijk een participatiebaan.” 
 
Steun 
De vriendenkring ziet elkaar iedere twee weken. 
“Soms zelfs elke week”, vult Zoia aan. “Het klikt 
gewoon goed. Natuurlijk gaat het meer om de 
vluchtelingen omdat wij hulp nodig hebben. Zo 
kreeg iemand onlangs advies over solliciteren. Een 
Nederlandse vrouw hielp hem met zijn cv. De oude 
Groningers steunen ons echt.” 
 

'Door de community 
kan ik altijd bij 
iemand terecht' 

  
“Ook doen we leuke dingen en maken we plezier. Zo 
hebben we samen Bevrijdingsdag gevierd. Maar we 
delen ook persoonlijke verhalen. Ik ben nog steeds 
onder de indruk van het verhaal van een van de 
Nederlandse vrouwen. Ondanks dat ze zoveel heeft 
meegemaakt, is ze altijd vrolijk en doet ze haar best 
om ons te helpen. Je voelt met elkaar mee.” 
 
Ander beeld 
Sowieso is haar beeld van Nederland door de 
community helemaal veranderd. “Toen ik net in 
Nederland kwam en in een azc zat, waren mensen 
buiten aan het demonstreren. Ze wilden in dat dorp 
geen vluchtelingen. Ik dacht gelijk dat Nederlanders 
niet van vluchtelingen houden. Toen ik in Groningen 
kwam, wilde ik dan ook aan niemand vertellen dat ik 
was gevlucht. Maar de community leerde mij dat niet 
iedereen zo denkt. Iedereen is anders. Daardoor zag 
ik dingen op een andere manier.”  
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VOORBEELDFIGUREN   

Lokale identificatiefiguren zijn voor 
statushouders onmisbaar om bij tegenslagen 
door te gaan met integreren. We zijn daarom 
actief op zoek naar voorbeelden waar 
statushouders zich aan kunnen spiegelen. Een 
aantal voorbeeldfiguren zijn op de vorige 
pagina’s te leren kennen: Ahmad Hassan (p. 4), 
Soubhi Tabakh (p. 7), Zoia Albert (p. 8 en 12), 
Yamen Ericksousi (p. 9). Op deze pagina kun je 
kennismaken met een paar andere voorbeelden 
die we in het afgelopen jaar hebben laten 
kennismaken met meer dan 4.100 volgers van 
onze Facebookpagina.  

 

   NAMAT & GRONINGER CAFÉ   
Namat is samen met haar man eigenaar van het Groningse eetcafé De 
Kornuiten. Als oudere generatie Syrische vluchteling blikt zij in een 
filmpje op onze Facebookpagina terug op de afgelopen 18 jaar: haar 
vlucht, het leren van de Nederlandse taal bij Noorderpoort College en 
het leren wat een Chardonnay, tientallen andere wijnen en speciaal bier 
zijn. Het maakt ons nieuwsgierig en hoopvol hoe de huidige 
vluchtelingen hun weg zullen vinden. Maak kennis met Namat, bezoek 
eens de Kornuiten aan de Paterswoldseweg en proef de Gronings-
Syrische gastvrijheid.  

 NEW LIFE CHOIR & BLAUDZUN  
Groningen Verwelkomt heeft een speciale band 
met het New Life Choir. Het koor is omstreeks 
dezelfde tijd ontstaan als Groningen 
Verwelkomt, beide geboren vanuit de 
noodopvang aan de Van Swietenlaan in 
Groningen Zuid.  We hebben het koor gesteund 
hoe we konden en het koor is ambassadeur van 
Groningen Verwelkomt. We zijn trots dat het 
New Life Choir meedeed met het benefitconcert 
Sounds of Change dat Nederlandse en artiesten 
die de laatste jaren hun thuisland moesten ontvluchten samenbracht op het podium van Paradiso. Zo trad 
New Life Choir samen op met Blaudzun en traden ook Claudia de Brei, Caro Emerald, Tangarine en vele 
andere op met andere gevluchte artiesten. De opbrengst van de avond ging naar Stichting Sounds of 
Change die muziekworkshops geeft in landen rondom Syrië waar veel vluchtelingen verblijven. 

Het Groningse New Life Choir poseert met Blaudzun 
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VOORBEELDFIGUREN (VERVOLG)  

 

  

 
HOSSEIN & VOLLEYBAL  
Hossein Ghanbari is na twee jaren hard werken weer terug als 
professioneel volleybalspeler. De uit Iran afkomstige zesentwintig jarige 
statushouder heeft zijn plek veroverd bij Abiant Lycurgus. Daarmee 
heeft Hossein zijn plek in Groningen gevonden. We zijn blij dat hij na 
lange tijd weer zijn ouders heeft mogen ontmoeten en dat we via 
camera’s na een wedstrijd van Lycurgus hier deelgenoot van konden 
zijn.   

 

MOHAMAD & PROGRAMMEREN   
Mohamad Alzayat heeft een passie voor programmeren. Mohamad 
verbetert bij Redevelop zijn Nederlandse taal en begeleidt ondertussen 
deelnemers in het leren van programmeren. Hij is een vaste kracht 
geworden in de Redevelop-cursus. Mohamad gaat informatica studeren 
aan de Hanzehogeschool Groningen.  

 
HADIA & MAMA’S KEUKEN  
Hadia Al Khatib heeft voor Groningen Verwelkomt en later in de 
Wereldkeuken meerdere keren haar kookkunsten laten zien. Nu is 
Hadia samen met haar dochter Batul initiatiefnemer van Mama’s Keuken 
en organiseerden zij een Eat & Meet in februari 2018. Hadia kan 
voortreffelijk koken en daar hebben tientallen mensen van genoten. 
Hadia is samen met haar man onderdeel geweest van de 
Wereldkeuken.  
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EVALUATIE  

Groningen Verwelkomt heeft in het eerste 
projectjaar op basis van behoeftes van onze 
doelgroep communities ingericht en activiteiten 
gestart. Studenten Toegepaste Psychologie van 
de Hanzehogeschool Groningen hebben 
onderzoek gedaan naar de succesfactoren van het 
communitiesproject.  De bevindingen, en onze 
visie op onze werkzaamheden, kleuren dit 
hoofdstuk.  

Communities  
Het concept van communities blijkt een passende 
vorm te zijn waarop Groningers en nieuwe 
Groningers elkaar ontmoeten. Zowel oude als 
nieuwe Groningers geven aan dat zij zich 
geaccepteerd weten en bij elkaar op hun gemak zijn. 
Waar de statushouders veelal relatiegericht zijn, zijn 
de Nederlanders meestal afspraakgericht. Dit 
cultuurverschil komt nagenoeg bij alle communities 
direct boven bij de eerste afspraak. In positieve zin 
dat de gastvrijheid van statushouders goed opvalt en 
in negatieve zin dat statushouders niet altijd op tijd 
of zelfs afwezig zijn. Het daagt uit om aan wederzijds 
begrip te werken. Tegelijkertijd is het uitdagend 
omdat de afspraken van de ‘oude Nederlanders’ 
moeten uitgaan, omdat de ‘nieuwe Nederlanders’ 
meestal niet het initiatief nemen. Het is meestal aan 
de coördinator om ervoor te zorgen dat de balans 
tussen geven en ontvangen in balans blijft.  

We zien dat het werken aan duurzame relaties in de 
setting van de stad leren kennen voor beide 
doelgroepen positief is. De ‘oude Groningers’ 
worden uitgedaagd om zich wat flexibeler op te 
stellen en te genieten van bijvoorbeeld andere 
keukens. De ‘nieuwe Groningers’ leren in een veilige 
setting over de Nederlandse cultuur en kunnen hun 
Nederlands oefenen. We blijven de community zien 
als de basis waar relaties vormkrijgen.  

In februari en maart van dit jaar hebben we 
onderzoek gedaan naar hoe we onze methodiek 
kunnen verbeteren zodat kwaliteitsverschillen tussen 
communities minder aanwezig zullen zijn. 

 

 
Communities zijn in de regel op een drietal punten 
kwetsbaar, te weten:  
1) Taalbarrière  
2) Gedeelde interesses  
3) Uitgesproken verwachtingen 

Buddystructuur  
Hoe formeel de buddies in het begin gekoppeld 
werden, zo informeel gaat het er in communities nu 
aan toe. De vooronderstelling die we hadden, is dat 
buddies nodig zijn om vertrouwelijke zaken 
bespreekbaar te kunnen maken. In de praktijk 
zoeken deelnemers van een community elkaar één 
op één op, al dan niet in formele buddyformatie. We 
hebben daarom besloten dat de evolutie naar een 
informele buddystructuur afdoende is om duurzame 
relaties te ontwikkelen. Noodzaak is om oog te 
houden voor hen die niet meekomen.  

Forumactiviteiten  
De forumactiviteiten die aan de communities 
aangeboden zijn, zijn zeer verschillend geweest. We 
hebben ingezet op veel forumactiviteiten op 
ontmoeting en enkele op ontwikkeling. Dit heeft 
versterking gebracht op het gebied van relatie-
ontwikkeling. De forum-activiteit over culturele 
verschillen heeft bijgedragen aan het ontstaan van 
wederzijds begrip. Forumactiviteiten hebben, meer 
dan we hadden vermoed, een samenbindende rol 
gespeeld.   

Deelnemers van een community in de 
Oosterparkwijk plannen de eerste meeting  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 
Resultatenrekening 2017-2018  
 
Opbrengsten  € 
Donaties  2.756,50  
Eat & Meet 18 dec. 2016  20,00  
Eat & Meet 17 dec. 2017  1295,00  
Lezingen  600,00  
Wij Doen Mee  1.500,00  
Studentencommunity  80,00  
Gemeente Zuidhorn  1.725,00  
OranjeFonds  10.000,00  
SCI Groningen  0,00  
  17.976,50  
 
Kostenoverzicht  € 
Personeel  
Coördinatoren  11.066,67  
Onkostenvergoeding  0,00  
 
Huisvesting  
Huur  1.563,86  
Schoonmaak  18,16  
Inventaris  41,16  
 1.623,18  
 
Overige kosten  
Kosten ABN/Pay.nl  133,89  
Kamer van Koophandel  15,00  
Google  344,83  
Website  700,22  
CMS  60,38  
 
Activiteiten  
Activiteiten  912,02  
Koffie, thee e.d.  7,27  
Redevelop  338,38  
Eat & Meet Zuidhorn  1.664,00  
Community Korreweg  0,00  
Community Vinkhuizen  66,90  
Community Lewenborg  62,50  
Walk & Talk  158,97  
Eat & Meet  805,15  
 4.015,19  
 
Totaal kosten   17.959,36  
 
Resultaat  17,14  
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PLAN 2E PROJECTJAAR  

In het tweede projectjaar werken we toe naar de 
afronding van de conceptontwikkeling en naar 
uitbreiding van communities, ook buiten de 
gemeentegrenzen. Ook zullen we, op basis van 
uitgevoerd onderzoek, een aantal wijzigingen 
doorvoeren.  
 
Op basis van de drietal punten waarin de 
zelforganisatie van communities kwetsbaar zijn, 
stellen we wijzigingen voor. Één van de verzoeken 
was om meer gericht te zijn op de Nederlandse taal. 
In het tweede projectjaar zetten we daarom in op 
ondersteuning in de taalontwikkeling. We zijn in 
gesprek met Het Begint Met Taal voor ondersteuning 
hierin. Nadrukkelijk zoeken we aansluiting met 
initiatieven als taalcafés of organiseren zelf 
taalactiviteiten.  
 
We plannen een inhoudelijke reeks van 
forumactiviteiten met de werktitel ‘Dromen, Delen en 
Doen’. Deze avonden zijn erop gericht om integratie 
en participatie te bevorderen van nieuwe Groningers 
en hier ook de oude Groningers in mee te nemen. 
Ook stellen we materiaal op dat de communities 
helpt in het delen van dromen en het bouwen aan 
een toekomst in Groningen. We denken dat dit in 
een grote behoefte voorziet.  
 
Verder zetten we in op communities die gevormd 
zijn rond een gedeelde interesse, zoals hardlopen. 
 
In het tweede projectjaar werken we toe naar eigen 
bijdragen van de deelnemers of via Stadjerspas van 
de gemeente Groningen.  
 
Wanneer de conceptontwikkeling min of meer 
afgerond is, begin 2019, dan is het tijd om 
communities ook in de omliggende dorpen op te 
zetten. Dit zal naar verwachting een nieuwe fase van 
pionieren en ontwikkelen inluiden.  

  

 
 
Maart - april  
De laatste twee maanden van het eerste projectjaar 
staan verschillende activiteiten op de planning.  

We gaan een studentencommunity opzetten, we 
starten een community in Beijum en vullen 
bestaande communities aan met nieuwe en oude 
Groningers.  

We gaan het gesprek aan met lokale 
burgerinitiatieven die deel willen worden van ons 
communitiesproject en bespreken met hen de 
voorwaarden.  

Dit jaar willen we samen Koningsdag vieren. Zeker nu 
Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima deze 
speciale dag in Groningen gaan vieren, is dit een 
mooie kans om de nationale dag samen te beleven.  

Tevens hopen we een aantal nieuwe vrijwilligers aan 
ons te binden. Om uiteenlopende redenen hebben 
een aantal vrijwilligers niet meer de tijd om zich voor 
Groningen Verwelkomt in te zetten.  

In april hopen we ook de evaluatie van het afgelopen 
jaar af te ronden op bestuurlijk niveau. 
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BEGROTING ’18 -’19 

 

 

 

 

 

 

 


