Wegwijzer nieuwkomers
Wegwijzer nieuwkomers:
Een overzicht voor vrijwilligers, verzameld door SAM
Veel vrijwilligers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn betrokken bij
nieuwkomers via hun vrijwilligerswerk. Met dit overzicht willen we hen wegwijs
maken in de verschillende laagdrempelige voorzieningen die er zijn voor
nieuwkomers.
Heb je aanvullingen of wijzigingen? Stuur een mail aan
L.Janssen@samwelzijn.nl.
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Denk je erover om een nieuwkomer te gaan doorverwijzen?
Heb je vragen of wil je doorverwijzen rondom de nieuwkomer die jij ziet? Bespreek het
ook altijd met jouw coördinator, zodat goed in beeld komt welke vragen er leven.
Alle statushouders zijn in het eerste jaar gezien door VluchtelingenWerk. Check of
iemand eerder is verwezen. Dat kun je bij de statushouder zelf checken óf bij
VluchtelingenWerk navragen. Vraag ook na of er een reden is geweest om iets wel of niet
op te pakken.

Inhoudsopgave:
Dit document is onderverdeeld in categorieën om snel te kunnen vinden wat je zoekt:
 Vluchtelingenwerk, p. 2
 Taal, p. 3
 Kinderen, p. 3
 Financieel en Papierwerk, p. 4
 Hulp bij kleine klusjes in en om huis, p. 4
 Fietsles, p. 4
 Ontmoeting, p. 4 en 5

VluchtelingenWerk


VluchtelingenWerk Bodegraven-Reeuwijk
Alle statushouders hebben het 1e jaar begeleiding via vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Tot en met het 2e
jaar kunnen ze terecht bij het spreekuur van VluchtelingenWerk.
Julianastraat 4 (Evertshuis 2e etage, kamer 2.05)
2411 CV Bodegraven
bodegraven@vluchtelingenwerk.nl
0172-577931
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vluchtelingenwerk-bodegraven-reeuwijk
Spreekuur VluchtelingenWerk:
dinsdagmiddag 13.30 - 14.30
woensdagochtend 10.00 -11.00 uur
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Taal


Het Taalhuis
Het Taalhuis organiseert activiteiten voor alle volwassenen die beter Nederlands willen leren lezen, schrijven,
spreken of luisteren. Het aanbod bestaat uit: beter leren spreken tijdens het Praatcafé, gratis bibliotheekabonnement voor statushouders, advies tijdens het spreekuur, speciale collectie voor taalleerders en
taalvrijwilligers, digitale cursussen.
Taalspreekuur in Bodegraven: Maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur, locatie Evertshuis, Julianastraat 2,
2411CV in Bodegraven
Contactpersonen: Mariëlle Graveland en Judith den Besten
taalhuis@bibliotheekdegroenevenen.nl
https://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/-digi-taalhuis/taalhuis.html



Taalcoach via SAM
Een vrijwilliger ondersteunt bij het leren van de Nederlandse taal.
Contactpersoon: Josefien Kroon, 06-44428823
j.kroon@samwelzijn.nl
https://www.samwelzijn.nlhttps://www.samwelzijn.nl/ik-wil-meedoen-ontmoeten/#inburgeren

Kinderen


Bureau Bousa
o De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. De
kinderen zijn tussen de 2 en 8 jaar oud. Een half jaar lang komt een vrijwilliger thuis om voor te lezen.
o De OKÉ-klas staat voor Ouder-Kind-Educatie. Dit is een klas in Bodegraven waar kinderen uit groep 6, 7 of
8 na schooltijd komen. Ouderparticipatie is hierin belangrijk.
o Project School’s cool biedt leerlingen in groep 8 van de basisschool en hun ouders begeleiding bij de
overstap naar het voortgezet onderwijs.
Algemene mail: bureau@bousa.nl
Contactpersoon VoorleesExpress en School’s cool: Wieneke Icke, directeur, 06-44410976
Contactpersoon OKÉ-klas: Touria Drif, projectleider en Agnes van der Kraan-Brandtzaeg, coördinator
oke-klas@bousa.nl 06-58819582



Centrum voor Jeugd en Gezin
Inloopspreekuur voor vragen over groei, vaccinaties en opvoeden van kinderen.
CJG Bodegraven Dinsdag 08.30 - 09.30 uur
CJG Bodegraven Vrijdag 09.00 - 10.00 uur
CJG Reeuwijk Maandag 14.00 - 15.00 uur
Adres Bodegraven: Spoorlaan 2A, 2411 ER Bodegraven
Adres Reeuwijk: Hooiweide 4, 2811 JE Reeuwijk
Telefoon: 088 254 2384
https://www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl/
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Financieel en papierwerk


Spreekuur Vluchtelingenwerk – zie hierboven bij kopje ‘VluchtelingenWerk’



De Papierwinkel
Heb je vragen over financiën, formulieren of administratie? Kom langs bij het gratis inloopmoment.
Spreekuur Bodegraven: donderdag 14:00 – 15:30, Huis van Alles, Vromade 1B in Bodegraven.
Spreekuur Reeuwijk-Brug: Dinsdag 14.00-15.30 uur Huis van Alles Reeuwijk-brug, Van Staverenstraat 39,
Reeuwijk-Brug.



VOTA
Vota vrijwilligers kunnen U helpen bij het orde op brengen van uw administratie en financiën, zodat u het
overzicht weer terug krijgt. Ook helpen zij u bij betalingsachterstanden en in de contacten met schuldeisers,
schuldhulpverlening en instanties. Inloopspreekuur: in het Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven: woe-ocht
van 09.00 tot 12.00 uur. Aanmelden via aanmeldingsformulier op de website:
http://www.votad.nl/werkwijze/

Hulp bij kleine klusjes in en om huis


Klusjesdienst Graag Gedaan
hulp door vrijwilligers bij kleine klusjes
06 – 44 31 96 34 werkdagen 9:00 – 12:00
graaggedaan@samvrijwilligers.nl

Fietsles


Af en toe wordt er fietsles georganiseerd in Huis van Alles Bodegraven via Welzijn onze Zorg. Het zijn 8 lessen
die door een professionele fietscoach gegeven worden. Fietslessen zijn gratis, fiets zelf meenemen. Najaar
2019: we starten op zaterdag 14 september van 9.30- 10.30 uur. De fietslessen zijn vooral bedoeld voor
statushouders maar andere belangstellenden zijn ook welkom. Contact via Welzijn Onze Zorg, Marlies
Schlingmann: 06 - 14 72 15 89
m.schlingmann@welzijnonzezorg.nl www.welzijnonzezorg.nl

Ontmoeting


Huizen van Alles
In de Huizen van Alles is van alles te doen! Loop er eens binnen! Doe mee. Handwerken, yoga, wandelen,
samen eten, etcetera.
http://www.huisvanalles.nl/agenda/
Op de website staan de vaste inloopmomenten.
Op de facebookpagina van elk Huis van Alles zie je ook nieuwe of kortdurende activiteiten aangekondigd.
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Ontmoeting - vervolg


Kids en Koffie (in Bodegraven en Reeuwijk-Brug)
Ontmoeting voor moeders en jonge kinderen (0-4) met activiteiten voor de kinderen én de moeders. Er wordt
o.a. samen gesport en er is soms laagdrempelige taalles.
Bodegraven: dinsdag 09.00 uur – 11.30 uur in het Huis van Alles Vromade 1b te Bodegraven.
Reeuwijk-Brug: dinsdag 9:30 – 11:30 Huis van Alles Reeuwijk-Brug, van Staverenstraat 39, Reeuwijk-Brug.
Contactpersoon: Brechtje Simons 0172-614500
b.simons@samwelzijn.nl
http://www.samwelzijn.nl



Vrouweninloop
Het Rode Kruis organiseert iedere woensdagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur inloopmorgens in het Rode
Kruis gebouw voor vrouwen van buitenlandse afkomst. De inloopmorgens zijn gratis toegankelijk, inclusief
koffie of thee. Er is gelegenheid voor fietsles, naailes en eenvoudige Nederlandse les. Voor de lessen wordt
een bijdrage van 1 euro gevraagd. Er is een kinderspeelhoek. Iedereen is welkom ook Nederlandse vrouwen,
iedere woensdagmorgen in het Rode Kruis gebouw, Koninginneweg 3 a te Bodegraven.
Met ingang van 1 januari 2020 zal deze inloop verhuizen.



‘t Rustpunt
Kerkstraat 16 in Bodegraven
Openingstijden:
Maandag van 14:00-16:00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag van 10:00-12:00 uur en van 14:00-16:00 uur
Zaterdag van 11:00-15:00 uur Inloop
Zondag van 13:30-15:30 uur Samenkomst Arabisch sprekende christenen
http://www.bodegraafshuisvangebed.nl/



Samen Sterk maatjesprojecten
Via Samen Sterk kan er een maatje gezocht worden die de nieuwkomer helpt bij het leggen van nieuwe
contacten en het zoeken van vormen van vrijetijdsbesteding. Het project zoekt ook vrijwilligers die
nieuwkomermaatje willen zijn.
Samen Sterk maatjesprojecten
06 - 45 01 86 98 werkdagen 9:00 – 12:00
samensterk@samvrijwilligers.nl
https://www.samwelzijn.nl/ik-wil-meedoen-ontmoeten/#maatjes

Heb je aanvullingen of wijzigingen op deze wegwijzer?
Stuur een mail aan L.Janssen@samwelzijn.nl.
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