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Heeft  u dat ook?  
Dat het afgelopen jaar steeds anders ging dan 
verwacht? In maart dachten we dat het met een 
paar maanden over zou zijn, dus ik stelde mij 
daarop in.  
Daarna werd het zomer en kon er ook echt wat 
meer…  Maar al in de zomer liep het aantal 
besmettingen weer op en kwamen er in (ik dacht) 
oktober weer nieuwe maatregelen en die zijn 
eigenlijk alleen maar verzwaard.  
We houden hoop, maar ik moet ook voorzichtig 
zijn met mijn contacten om hen te beschermen 
en ook mijzelf. Zodoende kan ik dit hele jaar veel 
digitaal contact hebben en veel contact met 
individuele personen thuis. 
 

 
 
 
 

Een Afghaans welkom 
Zo ging ik op bezoek bij een Afghaanse vriendin 
met haar 3 kinderen, zij had mij uitgenodigd. 
Ik had haar gevraagd of het goed was als ik om 5 
uur zou komen. 
Zo belde ik om 5 uur aan, ik werd begroet door 
mijn vriendin, haar vriendin en de dochter van 
mijn vriendin.  Ze waren bezig in de keuken. Mijn 
jas werd aangenomen en ik werd in de kamer 
gelaten. Zelf waren ze nog aan het koken.  
Mijn enige gezelschap was de televisie, die 
aangezet was, om mij plezier te doen. Een debat 
over de avondklok! Er stond van allerlei lekkers 
op de salontafel en de eettafel was mooi gedekt. 
 
Dit duurde wel een half uur. Daarna kwam haar 
vriendin bij mij zitten en konden we even praten. 
Deze vriendin bleek daar ook voor het eerst te 
zijn en we praatten wat. Ondanks het feit dat ze 
nog maar een jaar in Nederland was, kon zij goed 
Nederlands met mij praten.  
Wat mij schokte, was dat zij vertelde dat zij op 
haar 9e jaar werd uitgehuwelijkt aan haar neef. 
Op die leeftijd ging zij weg bij haar ouders en ging 
in het huis van haar tante wonen. Dat ging 
allemaal niet zo goed, wat haar nu een trauma 
oplevert. 
Mijn vriendin kwam vertellen dat ze bijna klaar 
was en dat ze graag met ons wilde eten.  
Er kwamen de heerlijkste schalen met eten op 
tafel, veel te veel voor ons vieren. Ze had 
besloten om echt Afghaans eten te maken.   
Het was heerlijk: gehakt in een tomatensaus, 
aubergineplakjes in een saus, rijst met stukjes 
lamsvlees en hele fijne groente, kip met saus en 



salade, een groente die wij niet hebben, olijven 
en zelfgemaakte ‘sambal’.  
Ze had er zoveel werk aan gehad. Dat moest 
weergeven hoe belangrijk ik voor haar ben.  
Ze zei: Als ik over je praat, dan noem ik je geen 
Jeannet, maar tante Jeannet. Ook dat geeft weer 
dat ik belangrijk voor haar ben.  
Ze woont niet in de buurt, maar wil nu digitaal de 
Bijbelstudie gaan volgen, om te begrijpen wat we 
geloven. Zij is zelf moslima. 
Na het diner dronken we nog koffie en daarna 
thee met allerlei lekkers, baklava, chocoladetaart, 
bonbons. Eigenlijk zaten we al helemaal vol, maar 
moesten we toch even proeven.  
 

 
 

Babbelbox 
Sinds kort heb ik mij aangemeld voor de 
babbelbox, een digitale manier om de taal te 
oefenen voor nieuwe Nederlanders in de 
Hoeksche Waard. 
 Ook dit ivm corona, want eerst was het een 
uurtje oefenen in de bibliotheek. Voor sommige 
mensen komt dit beter uit, om thuis te kunnen 
blijven. 
We treffen daar (digitaal dan) elke week zo’n 20 
mannen en vrouwen die de taal willen oefenen 
en een heel aantal vrijwilligers die hen kunnen 
helpen in hele kleine groepjes of 1 op 1. 
Ik zie daar mensen die ik in de afgelopen jaren al 
was tegen gekomen.  
Het niveau is verschillend en het ligt mij wel, om 
daarop in te steken.  Begrijpen doe je iemand al 
heel gauw, maar ze moeten verder komen.  
We behandelen per keer een thema of er komt 
iemand iets vertellen. 
 

Hoeksche Waardse Babbelbox 

 
Online oefenen met het spreken van de 
Nederlandse taal samen met taalvrijwilligers. 
Iedere maandagavond van 20.00-21.00 uur en 
woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur. Kijk voor 
meer informatie in de agenda! 
Ook zijn we op zoek zijn naar enthousiaste 
vrijwilligers die in gesprek willen gaan met onze 
deelnemers aan de HW Babbelbox. 
Aanmelden via taalhuis@debhw.nl   

 

Wilt u dat ook? 
Wilt u ook zo’n Afghaans welkom of een welkom 
uit een andere cultuur? U kunt dat laten weten, 
dan kan ik u in verbinding stellen met een dame 
of heer of echtpaar/familie. Wilt u ook helpen 
met taal, laat het mij weten.  
Heeft u niet zoveel tijd, dan kunt u ook voor deze 
mensen bidden. 
Ik wil ieder ook bedanken die met gebed om mij 
heen staat en ook voor de mensen die trouw 
regelmatig een bedrag geven. 
 

 

  Jeannet 

 
 

 
 

Van de Achterbancommissie 
 

U bent trouw 
Juist nu het in deze tijd zoeken blijft om 
contacten te onderhouden met de vluchtelingen 
in de dorpen. Juist nu is het lastig om nieuwe 
contacten te zoeken en trouw aan hen te blijven. 
Het blijft een uitdaging om in deze tijd, nu we 
elkaar iets minder zien, toch zo trouw te blijven 
aan de vluchtelingen.   
Hoe mooi is het om te zien, dat er veel 
vluchtelingen toch zo blij zijn, met de geboden 
(online) Bijbelstudie. 

mailto:%20taalhuis@debhw.nl


Toch is duidelijk, dat Gods leiding hierin steeds 
vooraan staat. Wij zien Gods leiding in uw steun 
door gebed, maar ook zeker door uw trouwe gift. 
“U bent trouw Heer.”  
Blijft u ook trouw, aan het werk van Jeannet? 
Door gebed, maar ook zeker door uw (trouwe) 
financiële steun. 

                      Nadia 

 

Van de Penningmeester 
 

Wat fijn….  

dat Jeannet zoveel financiële ondersteuning heeft 
mogen blijven ontvangen afgelopen jaar.  
In de grafiek is zelfs te zien dat de maandelijkse 
giften zijn gestegen ten opzichte van vorige jaar.  
Dit was best een beetje spannend, want zou 
iedereen wel willen blijven ondersteunen nu 
Jeannet over is gestapt naar stichting NGW?  
En wat voor gevolgen heeft deze coronatijd op de 
ontvangen giften?  
Maar wij hebben dit jaar zelfs 9 nieuwe 
donateurs mogen verwelkomen. 
In 2020 waren er wel 46 donateurs, die samen 
gezorgd hebben dat Jeannet haar werk onder 
Vluchtelingen kan doen.  
Dank u wel voor uw steun!  
 
 

 

De giften per maand schommelen wel zoals te 
zien is in onderstaande grafiek.  
Er zijn maandelijkse giften, maar ook veel 
incidentele. Maar deze schommelingen geven 
niet, want wij zorgen dat er voldoende buffer op 
de rekening blijft staan, zodat Jeannet steeds een 
vast maandbedrag uitgekeerd kan krijgen.   
 

 

                  Constance

 

COLOFON 
 
Jeannet den Hartog 
Nassaustraat 3 
3291 BR Strijen 
06 100 60 553 
abcjeannet@gmail.com 

 
 
Achterbancommissie: 
Secretaresse: Nadia van Dalen  
Penningmeester: Constance Kanis 
Voorzitter: Pleun Kruidenier  
Lid: Cees v d Marel              

 
 
Giften:  
rekening NL76 INGB 0000 8151 98 
tnv Stichting NGW 
ovv fondsnummer 405.01  
‘Kerk en Vluchteling’ 
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Gemiddelde gift per maand  
van afgelopen jaren 
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Giften per maand in 2020 


