Draaiboek Tafels van hoop voor vluchtelingen
Doe mee met de grote landelijke actie op 18 december
Waarom Tafels van hoop voor vluchtelingen
Weet u het nog? In 2015 kwamen grote aantallen vluchtelingen naar Nederland. Zij zijn toen heel gastvrij
opgevangen door heel veel mensen, in plaatselijke kerken en daarbuiten. Door u dus! Nu, in 2018, kunnen
mensen alleen via levensgevaarlijke routes het veilige Europa bereiken. Eenmaal in Nederland voelen de
meeste vluchtelingen zich eenzaam. Terwijl vriendschappen heel belangrijk zijn voor succesvolle integratie.
Als christenen zijn wij ‘van nature’ vreemdelingen, in navolging van Jezus die geen plek had om zijn hoofd
neer te leggen (Mt 8:18-22). Wij zijn geroepen om te zien naar de wees, de weduwe en de vreemdeling.
Samen vormen we op 18 december de langste tafel van Nederland!
Vorig jaar was de actie een groot succes: In december 2017 deden tientallen gemeenten mee aan de actie
Tafels van hoop en ontmoetten zo’n 3.000 gemeenteleden en vluchtelingen elkaar tijdens gezamenlijke
plaatselijke maaltijden!
We nodigen u ook uit om op 18 december, de internationale dag van de migrant, in actie te komen en met
elkaar weer de langste tafel van Nederland te dekken. Hoe?
Door plaatselijk met vluchtelingen aan tafel te gaan, in uw kerk, in het buurthuis of gewoon bij u thuis, en
het aantal deelnemers door te geven aan Kerk in Actie. Alle tafels in onze gemeenten samen vormen dan de
langste tafel van Nederland.
Doe mee aan de actie! Meld uw tafel aan via www.kerkinactie.nl/tafelsvanhoop. Nodig vluchtelingen uit
AZC’s of mensen met of zonder verblijfsstatus uit bij u in de gemeente of bij u thuis. Eet en praat samen of
doe een spelletje. Lach, zing of huil over verhalen die u hebt meegemaakt. Zo geven we een krachtig signaal
af dat vluchtelingen erbij horen en we in Nederland met elkaar een gastvrij land willen zijn! Is 18 december
voor u geen geschikte datum? Dek dan uw tafel op een andere datum, maar geef s.v.p. uw activiteit ook
aan ons door!
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Kerk in Actie, info@kerkinactie.nl, tel. 030-8801456
PS: Met kerst is de collecte voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon. U kunt ook bij uw Tafel van
hoop giften inzamelen voor dit doel.
Veel succes en plezier gewenst!
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Draaiboek voor uw Tafel van hoop voor vluchtelingen
1. Bespreek de oproep om mee te doen (de tekst hierboven) in uw diaconie of groep. Stel uzelf de vraag:
Wie heeft (bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk) al contacten met vluchtelingen? Bv. met inwoners met een
status (statushouders), of met de bewoners van het naburige AZC. Betrek hen bij de actie! Vraag ook uw
predikant. Vaak heeft hij / zij al contacten.
Lees op www.kerkinactie.nl/tafelsvanhoop meer over de actie.
Wanneer? Advies: de eerstkomende vergadering van uw diaconie.
2. Leg contacten. Zijn er nog geen contacten met statushouders (die in uw gemeente wonen), benader dan
de lokale afdeling van VluchtelingenWerk of vraag op het gemeentehuis na welke organisatie
verantwoordelijk is voor begeleiding van vluchtelingen. (of Google “naam burgerlijke gemeente”
begeleiding vluchtelingen).
Zijn er nog geen contacten met het AZC benader dan de locatiemanager van het COA op het AZC bij u in de
buurt en/of de lokale afdeling van VluchtelingenWerk op het AZC.
Hieronder vindt u tips om contact te maken met vluchtelingen.
Veel migrantenkerken en moskeeën tellen vluchtelingen onder hun leden. Werk samen met
migrantenkerken en moskeeën bij u in de buurt.
Wanneer? Ons voorstel is om zo snel mogelijk contacten te leggen, zodat mensen tijd hebben
om erover na te denken en te reageren.
3. Regel de praktische zaken met de mensen van COA, VluchtelingenWerk, migrantenkerk / moskee en
vluchtelingen zelf:
- Waar komt uw Tafel van hoop te staan? (bij u in de kerk? in een wijk- of verenigingsgebouw? bij u thuis?)
- Bespreek het programma:
- Gaat u samen eten? Vraag gemeenteleden / leden van uw groep en vluchtelingen te helpen.
- Gaat u samen muziek maken? Vraag dan wie er een muzikale bijdrage wil leveren.
- Nodigt u speciale gasten uit, zoals een gemeenteraadslid, muzikant of koorleden, regel dit op tijd.
- Gaat u samen spelletjes doen? Regel dan op tijd bv. de sjoelbakken.
- Regel vervoer dat mensen erheen kunnen komen (sommige AZC’s liggen ver van de woonwijken)
Wanneer? We adviseren zo snel mogelijk te beginnen met de praktische uitwerking.
4. Meld uw actie aan op www.kerkinactie.nl/tafelsvanhoop.
Tip: als u de plaats, datum en aanvangstijd vermeldt, kunnen via de site ook anderen van buiten uw groep
aanschuiven. (U mag dit openbaar maken, maar ook een besloten bijeenkomst houden.)
5. Zorg voor publiciteit en denk aan:
- Uw kerkblad,
- Huis-aan-huis-blad. Denk aan een persbericht. Als iemand van de plaatselijke krant wil langskomen om
een foto te maken, denk er dan aan of mensen herkenbaar in beeld willen komen.
- Websites. (vermelding op de ‘agenda’ pagina van de website van uw kerk).
- Persoonlijke afkondiging in uw kerk. Vooral in de laatste weken.
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- Maak vooral mond tot mond reclame en nodig mensen persoonlijk uit.
Wanneer? Denk aan de inleverdata van de kopij. Bv. om het in het november- en december
nummer te publiceren dient u de eerste kopij waarschijnlijk al in oktober in te leveren.
6. 10 november Landelijke Diaconale Dag
Ook op de Landelijke Diaconale Dag dekken we een Tafel van hoop waar u kunt komen kennismaken en
proeven van het idee. Meld u aan via https://www.aanmelder.nl/100483/subscribe.
7. Maandag 18 december, actiedag!
- Zorg dat er vanuit de organisatie tijdig mensen aanwezig zijn om iedereen welkom te heten.
- Richt de ruimte gezellig in. Bv. met een bord met Welkom in verschillende talen.
- Heet alle gasten hartelijk welkom. Vluchtelingen zullen een woord van welkom in hun taal erg op prijs
stellen. (* suggesties)
- Wees erop voorbereid dat niet iedereen alles lekker vindt, en dat voedsel in andere culturen soms een
andere betekenis heeft dan bij ons. (bv. het is erg Nederlands-calvinistisch om ‘je bord leeg te eten / niets
weg te gooien’). Respecteer dat mensen er anders mee omgaan dan u. Het gaat om de ontmoeting. Dikwijls
is halal eten gewenst (als u moslim gasten heeft, dus koopt u vlees, haal het bij de halal slager)
- Zing geen kerstliedjes als je gasten moslim zijn.
- Maak een foto van uw Tafel van hoop, maar vraag tevoren toestemming aan iedereen of ze herkenbaar in
beeld willen.
- Mail of app uw foto naar Kerk in Actie (info@kerkinactie.nl)
- Bedank na afloop iedereen en zorg ervoor dat de mensen weer veilig thuiskomen.
8. Bespreek de actie na afloop
- Blik terug op de actie in uw diaconie vergadering. Wat ging er goed, wat kan beter? Zijn er ideeën naar
voren gekomen voor een vervolg contact? Hoe gaat u dat aanpakken?
- Vertel ons over uw acties. We horen graag hoe het ging en of het een vervolg krijgt.
Tips:
- Begin op tijd met de voorbereidingen, vooral het leggen van goede contacten is bij deze stap belangrijk.
- Het is belangrijk om duidelijk te maken dat we de actie Tafels van hoop doen om vluchtelingen welkom te
heten en hen te laten merken dat ze erbij horen. Wij doen deze actie vanuit de kerk. Wij geloven dat ieder
mens een schepsel van God is. Maar toon vooral respect voor de cultuur en het geloof van de vluchtelingen
met wie u contact zoekt. René de Reuvers, scriba van de Protestantse kerk zegt het zo: “wij helpen mensen
niet opdat ze christen worden, maar omdat wij christen zijn.”
PS: Vraag uw deelnemers de Petitie voor een gastvrijer Europa te tekenen
Kerken en maatschappelijke organisaties verzamelen tot de Europese verkiezingen in mei 2019
handtekeningen om te pleiten voor een Europa dat gastvrij is voor vluchtelingen. Doet u mee?
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-in-nederland/teken-de-petitie
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Tips om contact te leggen met vluchtelingen
1. Tips om contact op te nemen met mensen die verblijven in een Asielzoekerscentrum
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. De
namen en adressen van AZC’s bij u in de buurt staan verneld op www.coa.nl (locaties)
Neem contact op met de leiding van het AZC (het COA ter plaatse) of met de organisatie VluchtelingenWerk
www.vluchtelingenwerk.nl (zie ook onder punt 2).
Voor het bezoek aan een AZC gelden regels: www.coa.nl Zo mag u er zonder voorafgaande toestemming
niet fotograferen of folders uitdelen.
De plaatsen met AZC’s per 13 september 2018 vindt u hieronder. Van locaties met een * is bekend dat deze
gaat sluiten.
Groningen
Delfzijl
Musselkanaal *
Ter Apel
Veenhuizen *
Friesland
Balk *
Burgum
Drachten
Sint Annaparochie
Sneek
Drenthe
Assen
Emmen
Hoogeveen
Zweeloo
Overijssel
Almelo
Hardenberg
Schalkhaar

Gelderland
Arnhem
Harderwijk
Nijmegen
Wageningen
Winterswijk
Zutphen
Utrecht
Amersfoort
Leersum
Utrecht
Zeist *
Noord-Holland
Alkmaar *
Amsterdam
Den Helder
Heerhugowaard
Flevoland
Almere
Dronten
Luttelgeest
Zeewolde *

Zuid-Holland
‘s-Gravendeel
Katwijk
Rijswijk
Rotterdam
Zeeland
Goes *
Middelburg
Noord-Brabant
Budel-Cranendonck
Gilze en Rijen
Grave
Oisterwijk
Overloon
Tilburg
Limburg
Baexem
Pey (Echt)
Heerlen
Maastricht
Sweikhuizen *
Weert
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2. Tips om contact op te nemen met statushouders, mensen met een vluchtelingenstatus die wonen in
een gemeente
Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een taak om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te
huisvesten. Het aantal mensen dat ze per half jaar op behoren te nemen is vermeld op:
www.rijksoverheid.nl (zoeken op ‘huisvesting vergunninghouders’).
Er wonen dus bijna altijd wel vluchtelingen in uw gemeente. De organisatie VluchtelingenWerk begeleidt
hen niet alleen tijdens hun verblijf in een AZC, maar ook helpt ze in veel gevallen (sommige gemeenten
hebben dit uitbesteed aan andere organisaties) met inburgeren en wegwijs worden in een gemeente.
Neem contact op met de lokale afdeling van VluchtelingenWerk. Sommige zijn actief in AZC’s, andere in
(burgerlijke) gemeenten
U vindt de afdeling voor uw regio op: https://www.vluchtelingenwerk.nl/regio
Groningen, Friesland, Drenthe (Noord-Nederland)
https://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland/locaties
Overijssel en Gelderland (+ Zeewolde, m.u.v. Bommelerwaard) (Oost-Nederland)
https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland
Noord-Holland, Flevoland (m.u.v. Zeewolde), Utrecht (West- en Midden Nederland)
https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/locaties
Zuid-Holland en Zeeland (Zuidwest Nederland)
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/locaties
Noord-Brabant en Limburg + Bommelerwaard (Zuid-Nederland)
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/locaties
Tips om contact te leggen met plaatselijke migrantenkerk / moskee
We adviseren om met een paar mensen eerst een kerkdienst (migrantenkerk) of het vrijdaggebed (moskee)
te bezoeken en na afloop kennis te maken met de bezoekers. Vraag dan of u bestuursleden van de
migrantenkerk / de moskeevereniging kunt spreken. Schat in of het verstandig is om direct bij uw eerste
bezoek uw plannen op tafel te leggen of dat het beter is dat bij een volgende afspraak met de
bestuursleden te doen. Wees open over uw bedoelingen en benadruk dat het bij Tafels van hoop gaat om
wederzijds respect en aandacht voor de vluchteling in ons midden.
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Inspirerende voorbeelden van Tafels van hoop vorig jaar
Twijzelerheide (Gereformeerde kerk)
“Met veel enthousiasme hebben we afgelopen zaterdag onze tafels van Hoop georganiseerd! In totaal waren we met
25 gasten uit AZC uit Burgum, twee statushouders uit Zwaagwesteinde (moeder en dochter), daarnaast waren er nog
20 vrijwilligers, twee journalisten en een stagiaire van vluchtelingenwerk Kollumerland. Totaal waren we met 48
mensen die de maaltijd genuttigd hebben. … Het was super!!”
Vriendelijke groet, Alma van der Boon
Loenen aan de Vecht (Hervormd, Gereformeerd en
Rooms-Katholiek)
“We hadden een fantastische verbindende avond. Alle
genodigde vluchtelingen met hun gezinnen zijn gekomen.
Niemand had afgemeld. Ook de 3 pastores van de Herv.
Gemeente, geref. Kerk en de rk kerk waren gekomen . Het
is zeker voor herhaling vatbaar. Dat gaan we zeker in het
voorjaar weer doen.”
Vriendelijke groeten, Frits
Protestantse gemeente Elst (Gelderland)
“Het was een fantastische avond gisteren met de Tafels van hoop. Ruim 130 mensen, 8 tafels van 6 personen, 1 tafel
van 10 personen, 4 hangtafels, 3 x zitje van 4 personen, op de bank, in het jongerencentrum enz. Kinderen speelden,
maakten muziek en er werd zelfs gedanst. Mensen hadden veel en lekker eten meegenomen. Wij hadden stamppot
gemaakt, volgens mij vonden ze het zelf ook erg fijn om elkaar te ontmoeten. Er zijn ook foto’s gemaakt.”
Groeten, Ina
Zuidhorn (Protestantse gemeente)
“Beste mensen, Ik informeer u over de Tafel van hoop welke
gisteren 18 december om 18.00u gehouden is in de
gemeente Zuidhorn. Er waren ongeveer 30 personen
aanwezig. Syrische vluchtelingen, vluchtelingen uit Eritrea,
Surinamers en Nederlanders. Het was een geslaagde avond.
Een aantal mensen hebben iets te eten meegenomen en er
was een hoofdmaaltijd en nagerecht. De ontmoeting was
zeer geslaagd.”
Met vriendelijke groeten, Saskja Treu
Maurik (Protestantse gemeente)
“Beste redactie, Onze actie Tafel van Hoop Maurik is boven verwachting geslaagd. We hadden gehoopt op 30 á 40
personen maar het werd het dubbele en ook de burgemeester kwam. Graag zenden we u dan ook een bericht van dit
mooie gebeuren! Wanneer u meer wilt weten hierover belt u dan gerust.”
Namens de werkgroep Tafel van Hoop Maurik, Met vriendelijke groet, Ds. Simon de Kam
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Tafels van hoop Gespreksvragen
Wat is je (uw) favoriete
● maaltijd, (nationale) gerecht
● muziek, radio- TV-programma
● TV-ster, popidool of zanger
● sport
● … (zelf aanvullen)
Welke feestdagen vindt u belangrijk?
Wat is een goede manier om elkaar te begroeten bij jullie?
Wie is voor u belangrijk (of belangrijk geweest) in uw leven?
Waar ben je goed in?
Waar droom je van? Waar word je blij van?
Hebt u familie? Wilt u daar iets over vertellen?
Wat vindt u leuk aan Nederland? Wat is er niet zo leuk?
Hoe zeg je …. in jullie taal?
DOEN
●
●

respect voor elkaar hebben
je proberen in te leven in de ander, belangstelling voor elkaar hebben
● praten vanuit de ‘ik’ vorm (ik vind, ik heb meegemaakt etc.)
● beseffen dat het een ontmoeting van mensen met verschillende culturen is
● plezier met elkaar hebben
NIET DOEN
● vragen naar iemands vluchtverhaal. Dit moeten zij al heel vaak vertellen, bv. aan de
autoriteiten van de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst)
● moraliseren, beoordelen, afwijzen
TIP - Hoofd-hart-handen
● naast praten met elkaar is het ook leuk om dingen te doen met elkaar, samen koken,
muziek maken, dansen, creatief bezig zijn (bv. tekening maken over bepaald thema)
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Zeven praktische tips uit een workshop die we vorig jaar hielden
1. Hoe organiseer je een Tafel van hoop?
De gouden tip: niet alleen maar samen. Vorm een projectgroep. Zoek contact met mensen die al contacten
hebben met vluchtelingen / ‘nieuwe burgers’. En sluit aan bij bestaande groepen, zoals een vrouwengroep,
een taalcafé of een maaltijd groep.
2. Hoe nodig je mensen uit?
Nodig mensen persoonlijk uit. Herhaal de uitnodiging. Geef uitnodigingskaartjes of flyers. Het werkt ook
goed via bestaande contacten. Vraag of mensen een gerecht willen meenemen uit hun cultuur.
3. Hoe weet je hoeveel mensen er komen?
Dat weet je niet altijd van tevoren! Je kunt het wel inschatten als je werkt via bestaande groepen. We
hoorden van een vluchtelingen-vrouwengroep, die allemaal met hun gezin zouden komen en ook een
‘Nederlands’ gezin meenemen.
4. Wat voor eten maak je?
Bespreek dit met elkaar tijdens de voorbereidingen. Een maaltijd is een ontmoeting van mensen uit
verschillende culturen, en iedereen heeft z’n eigen eetgewoonten. Vraag de deelnemers ook om zelf eten
te maken, en organiseer eens een kookworkshop!
5. Hoe ga je het gesprek aan?
Probeer te zoeken naar wat verbindt, bv. “heb je twee dochters, oh wat leuk, ik heb er ook twee”. Een
gespreksstarter kan ook zijn om de ingrediënten van de maaltijd in ‘droge vorm’ op tafel te leggen. Schakel
ook mensen in die als tolk kunnen helpen.
6. En wie zal dat betalen?
Je kunt mensen vragen zelf eten mee te nemen, dat scheelt. Maar je kunt ook tijdens de maaltijd ‘met de
pet rondgaan’ voor een vrijwillige bijdrage. Een gemeente hield er een collecte voor in hun kerk. Daarnaast
kun je een beroep doen op fondsen of de diaconie.
7. Van eenmalige ontmoeting naar bondgenoot?
Je kunt tijdens de maaltijd indrukwekkende verhalen horen of de vraag krijgen om hulp. Geef duidelijk aan
hoe je omgaat met hulpverzoeken. Schakel deskundigen in, bv. diakenen of anderen die vluchtelingen
kunnen helpen integreren. Kijk op de website van de burgerlijke gemeente. Wijs mensen ook op hun eigen
verantwoordelijkheid. Maar stel je open en laat je verrassen. Wie weet hoeveel moois er uit een eerste
contact kan voorkomen!
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Tien tips uit Montfoort voor uw tafel van hoop
Een prachtige zomeravond. Bij de kerk ‘De Rank‘ in Montfoort staan de tafels al buiten. Binnen tref ik een
gemengde groep ‘oude en nieuwe Montfoorters’. Er klinkt Nederlands, Arabisch en Tigrinya. In het zaaltje
hangen slingers. Een bandje zorgt voor een muzikale bijdrage (tip 1). Op een tafel worden zelfgemaakte
tomatensoep en salades neergezet (tip 2).
Diaken Marja Hanko staat me al op te wachten: “Welkom bij de 23e editie van ons maandelijkse Hap Snap
café! Het is mooi weer en voor de moslims is het de vastenmaand Ramadan, daarom zijn er niet zoveel
mensen als anders,” haast ze zich eraan toe te voegen (zie tip 3). “We zijn hiermee begonnen om elkaar als
oude en nieuwe Montfoorters beter te leren kennen. Het was een initiatief van Stichting Vredeseducatie,
de lokale afdeling van Vluchtelingenwerk, en de Protestantse Gemeente De Rank die al jaren
samenwerkten in het plaatselijke Vredesplatform (zie tip 4).
Kinderprogramma
Ik beland aan tafel bij Eefje (16) en Floor (15). Zij draaien sinds een half jaar het kinderprogramma. “Het is
zo leuk om met de kids een handshake te doen”, zegt Eefje. “We hebben Syrische en Eritrese kids”, vult
Floor aan. “Er komen iedere keer tussen de 10 en 25 kinderen, soms wel 30. Ze voelen zich in de groep ook
steeds beter thuis.” (zie tip 5). “De kids kunnen goed Nederlands, dat leren ze ook op school. Kinderen uit
verschillende landen kunnen goed met elkaar omgaan. Ze hebben allemaal iets wat ze leuk maakt!” “We
doen activiteiten als kleuren in kleurboeken, bal overgooien, tafeltennis, sjoelen. Er zijn activiteiten voor de
kinderen van 4-12 jaar en voor de jongeren van 12-16.
Marja: “Voor volwassenen heb ik weleens een spelavond georganiseerd ‘Abraham-Ibrahim’. Een
Nederlandse pastor en een moslim-vrouw vertelden over christendom en islam, en vragenderwijs gingen
we met elkaar in gesprek aan de hand van gesprekskaartjes. Dat was erg leuk, omdat mensen elkaar zo echt
beter leerden kennen!” (zie tip 6).
Een Eritrese familie voelt zich hier duidelijk thuis. Het is hier een veilige plek om de taal te leren en
contacten te leggen. Er zijn diverse taalgroepjes (zie tip 7). Een oudere mevrouw van 86 uit de gemeente
geeft een jonge Eritrese vrouw taalles. Marja: “Zij ziet haar als haar oma, en voor ons gemeentelid is zij als
een kleindochter.”
Hap Snap café
Vinden mensen nu ook de weg naar betaald werk via het Hap Snap café, wil ik weten. Een flink aantal
mensen zit nog in hun inburgeringstraject. Ze willen dat halen en eerst goed Nederlands leren. Logisch dat
het halen van het inburgeringsexamen enorm belangrijk is. Halen ze het niet, dan moeten ze in het ergste
geval hun lening (tot € 10.000) terugbetalen (zie tip 8). Marja: “De samenwerking met de werkgevers hier in
Montfoort en omgeving is heel goed. Zo hebben we diverse mensen een stageplek kunnen bezorgen, of
zelfs een baan (tip 9). Een jonge Eritrese man vertelt met gepaste trots hoe hij in het naburige IJsselstein
een baan heeft gekregen als monteur in een bedrijf dat liften maakt. Een ander vult aan: “Ik kom
oorspronkelijk uit Soedan, maar woon alweer een aantal jaren hier. Ze kennen mij hier als de postbezorger.
In het bedrijf waar ik werk ben ik lid van de Ondernemingsraad. Mijn collega OR-leden wil ik een keer
meenemen naar het Hap Snap café, zodat ze mensen uit andere culturen kunnen ontmoeten. Ik vind dat in
mijn bedrijf mensen uit verschillende culturen veel te weinig contact hebben. Ze zitten zelfs in verschillende
bedrijfshallen.
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Marja: “Het Hap Snap café heeft heel veel levendigheid gebracht in de Montfoortse gemeenschap. We
hebben geen buurthuis of openbare bibliotheek hier. Dus deze ontmoetingsplek voorziet echt in een
behoefte. Mijn droom is uitgekomen, dat mensen van verschillende geloven en culturen vreedzaam met
elkaar samenleven (tip 10).”

Tips voor uw tafel van hoop
1. Maak het gezellig, kleed de ruimte van uw Tafel van hoop leuk aan. U kunt mensen vragen of een
muzikale bijdrage te leveren.
2. Het hoeft niet veel te kosten! Gasten nemen graag eten mee. De enige kosten van het Hap Snap café was
de aanschaf van een warmhoudplaatje….
3. Volhouden loont. Het kost tijd om goede contacten op te bouwen. Een maandelijkse ontmoeting bouwt
regelmaat op. Niet iedereen kan of wil altijd komen. De ene keer zult u met meer mensen zijn dan de
andere keer.
4. Werk samen met andere organisaties ter plaatse.
5. Denk ook aan een programma voor de kinderen en jongeren. Betrek hier jongeren uit de gemeente
hierbij.
6. Buiten de maaltijd kun je ook activiteiten organiseren om elkaar nog beter te leren kennen. Dit lijkt het
beste te gaan als de groep al een paar keer bijeen is geweest.
7. Mensen willen heel graag Nederlands leren. Behalve tijdens de maaltijd, kunt u dat met hen oefenen
door taalgroepjes op te richten of mensen aan elkaar te koppelen als maatjes.
8. Luister goed naar statushouders ‘welke ballen ze in de lucht moeten houden’. Mensen die nog maar kort
een status hebben willen hun inburgeringsexamen halen. Ook zitten ze vaak nog in spanning om
familieleden in het land van herkomst of gezinshereniging.
9. Betrek het lokale bedrijfsleven erbij als u mensen wilt helpen met het zoeken naar een betaalde baan.
10. Droom en denk na waar je je inspiratie vandaan haalt! Uw enthousiasme en motivatie is uw grootste
kracht.
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