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Daar zat ik dan…… 
 

Ik was naar de internationale dienst in Ridderkerk ge-

gaan, eind december. Ik wilde eens zien hoe ze het daar 

deden, met diverse kerken samen. Ze halen mensen op in 

het AZC te Rotterdam/Beverwaard.  

Om te beginnen was ik sceptisch, maar ik zag al snel dat 

ze het goed deden: ontvangst, vertaling, intro, spreker 

met ervaring onder vluchtelingen én woonachtig in Rid-

derkerk.  

Ik noteerde wat ik zag, een voor mij nieuwe presentatie 

met een lied in asielzoekerstaal. 

 

Hoofddoek 
 

Na de dienst was er nog koffie en thee met iets lekkers.  

Ik ging aan een tafeltje zitten bij, naar later bleek, Syri-

sche mensen. Ze spraken al een beetje Nederlands en ze 

waren nog maar sinds kort in Nederland.  

Ze waren moslim, vertrouwden ze mij toe, maar ze wilden 

meedoen met de Nederlandse samenleving. Ook vertelde 

ze, dat ze haar hoofddoek had afgedaan. 

 

Gevlucht 
 

Ik luisterde geïnteresseerd naar wat ze mee hadden ge-

maakt. Vluchten is niet zomaar iets, denk je dan weer.  

 
 



Ze waren als familie een paar jaar uit elkaar geweest.  

Hij woonde in Syrië en werkte daar, zij was met de kinderen 

op een veiligere plek in Turkije, waar hij dan weer geld naar 

toe stuurde.  

 

De kinderen zijn van daaruit gevlucht naar Nederland, de 

oudste nog maar 17 jaar! 

 

Blij 
 

De ouders mochten daarna ook naar Nederland komen, maar 

de kinderen waren ondergebracht bij pleeggezinnen en moch-

ten niet meteen naar hun ouders!  

Gruwelijk moeilijk lijkt mij dat. Wat verlangden ze naar hen!  

 

’s Avonds kreeg ik een appje van hen: ‘We waren blij met u 

vandaag in Ridderkerk’. 

 

Fiets 
 

Half februari had ik een reden om naar AZC Rotterdam te 

gaan. Via Iraanse mensen in Oud-Beijerland hoorde ik dat 

hun vrienden op het AZC dringend om een fiets verlegen  

zaten, o.a. om boodschappen te kunnen doen en mij werd een 

fiets gegeven, om ook weer weg te geven.  

 

Deze Iraanse mensen ontvingen mij heel hartelijk en begon-

nen meteen een Iraanse maaltijd te bereiden, ik kon niet wei-

geren.  

Ik oefende mijn Farsi op hun jongste zoontje.  

 

De Syrische mensen waren ook heel blij dat ik kwam en wat 

bijzonder: hun jongste zoon was vandaag bij hun komen wo-

nen!  

De 2 oudere kinderen waren iets eerder al bij hen gevoegd.  

Wat waren ze blij en wat vond ik het bijzonder, dat ik precies 

deze dag had uitgekozen om hen te bezoeken. 
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de afgebeelde personen zijn  

bewust onherkenbaar gemaakt 



Wat rustiger aan 
 

De laatste tijd heb ik het even wat rustiger aan gedaan.  
Ik had ‘teveel hooi op mijn vork genomen’ en moest even een 
pas op de plaats maken.  
 
In Heinenoord zijn we een taalgroepje gestart voor vrouwen.  

Ik help daar even in mee. Het initiatief is van een vrouw uit de 

kerk, die zag dat het reguliere taalaanbod niet aansluit bij de 

dagelijkse  praktijk. Wel een diploma, maar als je dan gaat sol-

liciteren, of een opleiding gaat volgen, blijkt je taalkennis te 

laag.  

Ik besloot een poosje te helpen, gezellige avonden met veel ge-

sprek, een spel en soms iets creatiefs. 

 

Kleinkinderen 
 

Ik pas nog steeds op mijn kleinkinderen, ook heel leuk om te 

doen. Mijn moeder geniet ook van haar achterkleinkinderen. 

 

Maaltijden 
 

Ik heb u al eerder geschreven over maaltijden met vluchtelin-

gen, vooral vluchtelingen die nog maar pas in de dorpen wo-

nen.  

De voorbereidingen hiervan duurden even, maar nu het van 

start is gegaan en het heel geslaagd was, deze ontmoetings-

maaltijd, is het de bedoeling dat er elke 2 maanden een maal-

tijd plaats vindt in Oud Beijerland en als dat loopt, wil ik kijken 

of andere dorpen ook hiermee aan de gang kunnen!  

Dit wordt dan georganiseerd door de kerken, steeds een andere 

kerk, in deze dorpen. 

 

      Jeannet 
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Hamid met zijn felbe-

geerde document. 



Van de achterbancommissie 

 

Niet lang geleden bezochten we met Jeannet een toerustings-

avond van Stichting Gave. Het is interessant en leerzaam om van 

andere medewerkers meer over het werk en de achtergronden te 

horen.  

Een van de dingen die me die avond bij is gebleven is de uit-

spraak dat een Gave–medewerker een eenzaam beroep heeft. 

Veelal wordt het werk alleen gedaan, zonder collega in de buurt 

om even iets te overleggen of om op terug te vallen.  

In het geval van Jeannet komt daar ook bij dat er moeilijk iets te 

plannen is. Sinds het AZC weg is uit ‘s-Gravendeel richt zij zich 

nu voornamelijk op de integratie van vluchtelingen in onze sa-

menleving. Dan is het telkens weer zoeken naar wegen en moge-

lijkheden.  

U heeft al kunnen lezen dat het allemaal een beetje veel voor 

haar is geworden, het bovenstaande heeft daar zeker invloed op 

gehad. Gelukkig gaat het weer de goede kant op.  

Ik wil Jeannet graag in uw voorbede aanbevelen! 

 

               Pleun Kruidenier 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

 

Jeannet den Hartog 

Nassaustraat 3 

3291 BR Strijen 

06 100 60 553  

 

abcjeannet@gmail.com 

Stichting Gave: www.gave.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterbancomité: 

 

Secretaresse: Nadia van Dalen  

 

Penningmeester: Cees v d Marel 

 

Voorzitter: Pleun Kruidenier  

06 499 11 790 

 

    

  

  

 

 

 

Giften:  

NL85 INGB 0000 7112 46  

t.n.v. Stichting Gave  

t.b.v. Jeannet den Hartog.     


