
 

 

INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN  

Op zoek naar veiligheid 
 Wegwijs in Montfoort-Linschoten   
 

 
 
Samenvatting  
 
Drie vriendinnen uit Montfoort, afkomstig uit 
Irak, Soedan en Marokko, gaven in 2016 aan 
dat zij het fijn zouden vinden als er in de 
gemeente Montfoort een buurthuis zou 
worden opgericht. Mede naar aanleiding 
daarvan zijn we gestart met het organiseren 
van diverse activiteiten en in augustus 2016 
kwamen we bijeen voor de eerste HapSnap 
maaltijd.  
 
Inmiddels draaien de volgende activiteiten 
onder de vlag van Stichting WegWijs 
Montfoort-Linschoten: 
 
- Taalgroep (woensdagochtend van 9.30 uur 
tot 11.30 uur in De Rank) 
- Hapsnap maaltijden (Elke laatste vrijdag van 
de maand om half zeven ) 
- Leer- en spelmiddagen  (in de oneven weken 
worden in de Rank op de woensdagmiddag 
van 14.00 uur - 16.00 uur) 
- Mannenavonden (Elke tweede vrijdag van de 
maand omstreeks 19.30 uur in De Rank) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fietslessen (individueel) 
- Huiswerkbegeleiding (maandagavond van 
19.00 uur - 20.00 uur in de Rank) 
- Computerlessen ( maandag van 19 - 20 uur)  
 
Lees hieronder meer over de belangrijke 
bouwstenen voor stichting Wegwijs.  
 
Bouwsteen 1: Wat is de aanleiding om te 
starten?  
 
Wij hebben hier in Montfoort geen bibliotheek, 
ontmoetingsplek of taalschool. De drie 
vriendinnen die voorstelden een buurthuis op 
te richten, misten activiteiten voor mensen 
met een ander moederland en taal.  
En zo zijn we begonnen om elkaar als oude en 
nieuwe Montfoorters beter te leren kennen. 
Het vredesplatform zocht een plek om 
activiteiten uit te voeren, maar had zelf geen 
geld. VluchtelingenWerk had ook geen 
budget. Toen is er bij de Protestantse 
Gemeente ‘De Rank’ aangeklopt. Het paste in 
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de visie om ons gebouw open te stellen voor 
andere doelgroepen, om te zien naar elkaar. 
De kerkenraad besloot om de deuren gratis te 
openen en onderdak te bieden. Mits iedere 
gebruiker alles schoon en netjes achterlaat.  
 
 
Bouwsteen 2: Wie is de doelgroep? 
 
We zijn begonnen met vluchtelingen die net 
aangekomen zijn in Montfoort en nog de 
eerste 2 jaar in de begeleiding zijn.  Ook 
groepen die hier langer zijn, zijn via via 
uitgenodigd.  Het doel was om iedereen uit te 
nodigen, maar in de praktijk komen vooral 
mensen die een open hart hebben voor 
nieuwkomers. Het is ons niet gelukt om bijv. de 
Polen uit te betrekken. Ook komen er geen 
Nederlandse kinderen naar de 
huiswerkbegeleiding, dat zou wel kunnen maar 
gebeurt niet.  
 

 
Marja Hanko (vrijwilliger): 
De eetgroep HapSnap en de groepen van   
Wegwijs hebben heel veel levendigheid  
gebracht in de Montfoortse gemeenschap.  
Mijn droom is uitgekomen, dat mensen van  
verschillende geloven en culturen samen  
eten en elkaar ontmoeten. Het is mooi om  
elkaars talenten te ontdekken. Ik leer anders  
koken, met andere ingrediënten. Wij leren  
zelf veel van de ontmoetingen. Het helpt me  
te focussen waar het in het leven om gaat. 
 

 
Bouwsteen 3: Wie voeren de activiteiten uit? 
 
Er zijn 25 vrijwilligers. De taalgroep is gestart 
met 3 actieve dames, ex-leerkrachten en een 
logopedist. Al gauw ontstonden er 5 
taalniveaus en werden er meer vrijwilligers 
aangetrokken. De kinderen onder de vier jaar 
worden opgevangen door andere vrijwilligers. 
Fietsles wordt soms gedaan door de 
buurtsportcoach. Ook in het ouderenwerk is 
geworven om de mannen iets over techniek uit 
te leggen. Het vredesplatform is geïntegreerd 
in de mannengroep. Als het je hart raakt om 
met deze mensen te werken, blijf je hangen. 
Vele handen maken lichter werk.  
 
 

Bouwsteen 4: Met wie werk je samen? 
De samenwerking van het Vredesplatform, de 
Protestantse Gemeente te Montfoort en 
VluchtelingenWerk Montfoort-Linschoten 
heeft geleid tot de oprichting van Stichting 
WegWijs Montfoort-Linschoten.  
 
Er is een website gemaakt, een 
vrijwilligers-code opgesteld en de Anbi status 
aangevraagd. 
 
 

 
 
 
Bouwsteen 5: Welke middelen heb je nodig? 
 
Het hoeft niet veel te kosten! Gasten nemen 
graag eten mee. De enige kosten van de 
eetgroep Hap Snap was de aanschaf van een 
warmhoudplaatje en gezellige tafelkleden. 
Borden, bestek en bekers van de kwamen van 
de rommelmarkt. Speelgoed voor de kinderen 
is zelf ingezameld. Muzikanten komen vrijwillig 
spelen. Kerkgebouw De Rank wordt gratis 
beschikbaar gesteld. Kijk hier voor ons 
financieel jaarverslag.  
 
De stichting ontvangt donaties (in 2018 was 
dat € 2.000) die voornamelijk besteed worden 
aan activiteiten. De ene keer kost het bijna 
niets, maar bv. een uitje naar Dierenpark 
Amersfoort werd mogelijk gemaakt dankzij 
een gift van de kerk.  
Er is lesmateriaal betaald van de donaties. 
Voor de docenten is het sprokkelen. Ze zijn 
creatief maar niets gaat vanzelf. Er zijn helaas 
geen computers in de kerk.  
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Tip van Marja:  
“Luister goed naar welke ballen   
statushouders allemaal 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.  
Luister ook goed naar financiële signalen.  
Omdat mensen in twee werelden leven, zijn  
er ook verplichtingen naar het thuisfront.  
Het komt zo vaak voor dat mensen in de  
schulden belanden. Eigenlijk is daar meer  
professionele hulp bij nodig.” 
 

 
 
Bouwsteen 6: Hoe regel je de communicatie? 
 
Dit blijft een lastig punt voor ons. We staan in 
de agenda van de lokale krant en op de 
websites van de kerken in Montfoort dus de 
Nederlanders bereiken we daarmee.  
We hebben onze eigen website gemaakt, maar 
vanwege de wet op de privacy hebben we 
moeite om e-mailadressen of  
telefoonnummers van nieuwe Nederlanders te 
verzamelen. Niet iedereen houdt een agenda 
bij. Tijdens de avonden van de eetgroep 
dragen we een sticker met onze naam. De 
mensen komen wisselend en namen 
onthouden blijft lastig. Ook voor hen.  
 
Door een stukje op de website van de Rank te 
schrijven, nodigen we gemeenteleden uit 
waarvan inmiddels de helft wel een keer 
geweest is. We zoeken allemaal in ons netwerk 
naar geschikte mensen. Het is moeilijk om niet 
georganiseerde mensen in Montfoort en 
Linschoten te bereiken. Iemand thuis ophalen 
en samen naar een activiteit gaan werkt het 
beste. Vaak komen de  statushouders de 
eerste keer altijd met hun maatschappelijk 
begeleider. Onze locatie is tegenover de Albert 
Heijn. Dat is makkelijk, want die weet iedereen 
te vinden.   
 
Elke inwoner van de gemeente Montfoort kan 
een verzoek indienen bij de stichting WegWijs 
Montfoort-Linschoten. Samen met de 

hulpvrager wordt er gezocht naar 
mogelijkheden om aan dit verzoek te voldoen.  
Dit kan resulteren in het organiseren van 
activiteiten of in het verwijzen naar of 
overleggen met bestaande organisaties of 
instanties. Eigen initiatieven worden, na 
beoordeling door het bestuur, gestimuleerd en 
gefaciliteerd. 
 
Bouwsteen 7: Welke locatie gebruik je? 
 
Alle activiteiten vinden plaats in kerkcentrum 
De Rank. De betrokkenen vinden dat geen 
probleem, als het maar neutraal terrein blijft. 
De eerste keer krijgen mensen een rondleiding 
door het gebouw. In de kerkzaal komen we 
niet, alleen in de zijruimtes. We willen meer 
samenwerken met het Doe Mee huis, wat 
opvang voor allerlei mensen biedt.  
 
 

 
 
 
Bouwsteen 8: Hoe is de interne organisatie? 
 
De Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten is 
ontstaan door een samenwerking van het 
Vredesplatform, de Protestantse Gemeente te 
Montfoort en VluchtelingenWerk 
Montfoort-Linschoten. Er is een bestuur 
bestaand uit zeven personen, waarvan 2 leden 
‘nieuwe Montfoorters’ zijn. (voorzitter, 
secretaris, penningmeester, vice-voorzitter, 3 
bestuursleden) 
Er zijn inmiddels ca. 25 betrokken vrijwilligers 
actief voor de stichting. Zij zijn verzekerd via 
de VNG Vrijwilligersverzekering. (Voor zover zij 
niet op een andere wijze door een reguliere 
verzekering zijn gedekt.)  
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Een relatie met opdrachtgevers is niet van 
toepassing vanwege de stichtingsvorm. Eén 
diaken, Marry, is altijd aanwezig bij de 
taalgroepen en HapSnap. Zij is de brug naar de 
kerkenraad. 
 
Bouwsteen 9: Hoe houd je elkaar scherp? 
 
Tot op heden worden de meeste activiteiten 
goed bezocht. Er is in de loop der tijd meer 
contact ontstaan tussen inwoners van 
Montfoort met een buitenlandse achtergrond 
en inwoners van Montfoort met een 
Nederlandse achtergrond. 
Alle activiteiten worden regelmatig 
geëvalueerd, door te bespreken in het bestuur 
en met alle vrijwilligers. Indien nodig worden er 
dingen aangepast. 
De activiteiten worden bewaakt door het 
huishoudelijk reglement. 
 
Zelf aan de slag 
 
Bekijk de website van Stichting WegWijs 
Montfoort-Linschoten voor tips. Of bekijk hier 
de tips om je tafel te delen.  
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