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Moeder 
 

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er weer wat dingen 
gebeurd, waar ik jullie wat over wil vertellen. 
Een privé-bericht is dat mijn moeder is overleden.  
Ze was al erg oud (99 jaar), dus we hebben er vrede 
mee, maar ik was de laatste jaren best druk om haar 
te bezoeken of met haar rolstoel rond te gaan rijden, 
dus er viel een gat, nadat ze was overleden. 
Binnenkort zou ze 100 zijn geworden, we gaan hier 
met de familie nog bij stil staan. 
 

 
 
 
Nederlandse taal 
 

Ik was al begonnen om met taal te helpen bij de 
babbelbox, dat is een manier om mensen met taal te 
helpen via zoom, digitaal. Het blijkt dat mensen dit 
ook wel fijn vinden, om thuis te kunnen blijven en dan  
 

 
met taal aan de slag te gaan, er is hier nog steeds veel 
belangstelling voor. Het gaat uit van de bibliotheek. 
Toen ik hiermee begon, waren de bibliotheken dicht, 
vanwege de lockdown, maar langzaamaan mocht er 
weer meer en gingen de bibliotheken weer open.  
Toen werd mij gevraagd of ik ook in mijn woonplaats 
iemand met de taal wilde helpen en kreeg ik een korte 
cursus. Inmiddels help ik dus ook een Syrische jonge 
man met de taal in Strijen. 
Ook vroeg de kerk in Dordrecht, die veel buitenlandse 
mensen binnen krijgt op dinsdagmiddag of ze mij 
mochten bellen. Ik werd gebeld en er werd mij 
uitgelegd dat degene die op dinsdagmiddag altijd een 
groepje Afghaanse vrouwen begeleidt, dit niet meer 
elke week kan doen. De vraag was, of ik het om de 
week wilde doen. Daar ben ik nu ook mee bezig. 
 
 
Krant 
 

Ook werd ik gebeld door een journalist van de krant, 
hij vroeg of ik een vluchteling kende, die met de krant 
wilde praten over hoe het is om te wonen in de 
Hoeksche Waard. Hier heb ik iemand voor gevonden, 
deze dame woont al 8 jaar in Nederland, maar nu kent 
ze de taal pas een beetje en heeft ze werk. Dat is vaak 
zo, dat het niet zo snel gaat. 
Ik kwam ook in contact met een Eritrese vrouw, waar 
ik destijds op het AZC veel mee optrok. Zij was kapster 
in haar land en ze blijkt eerst de taal te hebben 
geleerd, een zorgdiploma te hebben gehaald en ook 
haar rijbewijs, maar nu komt ze eraan toe om een 
diploma te halen in het kappersvak en gaat ze mij als 
model gebruiken en hopelijk vindt ze nog anderen. 
 
 
AZC 
 

Nadat het artikel in de krant klaar was, belde de 
journalist mij weer en vroeg of ik ook met hem wilde 
praten en maakte hij een artikel over mijn werk met 
vluchtelingen. Ik vond het goed geschreven, ik had het 
zelf niet beter gekund. Ook werd er een foto gemaakt 
bij het AZC.  



 
 
Waarom bij het AZC, dacht ik. Het was wel in het 
nieuws dat er Afghanen naar Nederland gehaald 
werden en dat er plaats tekort was in de opvang, 
omdat de huizenmarkt vast zit, maar de gemeente 
Hoeksche Waard had nog niets gemeld.  
Maar toen bleek dat in dezelfde week dat het artikel 
over mij in de krant verscheen, er ook besloten werd 
door de gemeenteraad dat er noodopvang zou komen 
en ik werd ingeschakeld, om op een informatiemarkt 
te staan vanuit de kerken. Snel zochten we contact 
met de kerken in ’s Gravendeel en omgeving en 
vroegen of ze weer vanuit de Stichting Met Hart en 
Handen actief wilden zijn. Nu is het wachten tot de 
eerste bewoners komen, dit zal niet voor 1 december 
zijn. 

               Jeannet 

 

 
 
 
 
 

Van de Achterbancommissie 
 

Voorafgaande aan het uitbrengen van een nieuwsbrief 
hebben wij als ABC een overleg met elkaar. Dan vertelt 
Jeannet o.a. waar ze zo op dit moment mee bezig is. 
Tijdens corona was het best rustig met haar 
activiteiten, maar nu is er veel wat haar aandacht 
vraagt. Activiteiten waar ze tijdens coronatijd mee 
gestart was, zoals de babbelbox en een taalgroep in 
Dordrecht. Maar ook de heropening van het AZC in     
’s-Gravendeel geeft weer veel mogelijkheden om iets 
te gaan betekenen voor vluchtelingen. Maar dit laatste 
kan zij niet alleen, daar heeft ze veel hulp bij nodig van 
de kerken en individuele Christenen hier in de 
Hoeksche Waard.  
 
Uit ervaring weet ik hoe leuk het is om contact te 
hebben met vluchtelingen. En superhandig als iemand, 
zoals Jeannet je helpt bij het contact leggen.  
Wat zou het mooi zijn als de kerken deze vluchtelingen 
weer een warm welkom heten en hen een plek of 
activiteit bieden waar zij van ons Christelijk geloof 
mogen proeven.  
Wordt jij ook al enthousiast? Wil je voor Jeannet 
bidden? 

Constance 
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