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In de komende periode staan er en-

kele bijeenkomsten gepland die 

voor de vrijwilligers van de WOS 

van belang zijn. In deze nieuwsbrief    

geven we meer informatie over de-

ze bijeenkomsten. 
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In dit nummer: 

Bijeenkomsten 

 5 september: vrijwil-

ligerscafé de Verbin-

ding 

 26 september: 1e in-

formatieavond Sociale 

Zaken gem. Goirle 

 27 september: 2e in-

formatieavond Sociale 

Zaken gem. Goirle 

 28 september: 3e in-

formatieavond Sociale 

Zaken gem. Goirle 

 13 oktober: lezing van 

schrijver Rodaan Al 

Galidi in samenwerking 

met de Literaire Kring 

Goirle 

 25 oktober: algemene 

WOS-vrijwilligers 

avond 

 WOS 
Goirle 

VRIJWILLIGERSCAFÉ DE VERBINDING 

Op dinsdag 5 september organiseert Contour de Twern een gespreksavond  onder 

het motto De Verbinding. Onder leiding van Marleen van Esch van Contour de 

Twern bespreken een statushouder en vertegenwoordigers van de gemeente Goir-

le, de WOS en Contour de Twern thema’s zoals wonen, financiën, inburgering en 

participatie. Ook geven zij een toelichting op hun aandeel in de begeleiding van 

statushouders. Na de pauze kunnen de bezoekers in gesprek gaan met statushou-

ders, taalcoaches en WOS-vrijwilligers. 

INFORMATIEAVONDEN SOCIALE ZAKEN 

In de vorige nieuwsbrief hebben Liesbeth Landzaat en Sharon van Tilburg zich 

voorgesteld als klantmanagers Werk en Inkomen bij de gemeente Goirle die zich 

nu speciaal op de doelgroep statushouders richten. Tijdens de informatieavonden 

op 26 - 27- 28  september zullen Liesbeth en Sharon allerlei zaken rondom de par-

ticipatie van statushouders in kleine groepjes met de WOS-vrijwilligers bespreken. 

Er volgt per mail nog een aparte uitnodiging en we hopen dat alle vrijwilligers op 

een van de avonden aanwezig kunnen zijn. 

LEZING VAN RODAAN AL GALIDI 

In samenwerking met de Literaire Kring Goirle en Boekhandel Buitelaar organiseren 

we op vrijdag 13 oktober een lezing door Rodaan Al Galidi in de Kapel van het CC 

Jan van Besouw. Vrijwilligers van de WOS hebben gratis toegang.  

Rodaan Al Galidi is een schrijver van Irakese afkomst, geboren in 

1971. Na zijn studie vluchtte hij uit Irak. Zes jaar later, in 1998, 

kwam hij in Nederland terecht, waar hij asiel aanvroeg. Hij leerde 

zichzelf de Nederlandse taal en begon boeken te schrijven. In 

Vlaanderen werd hij als schrijver erkend en ontving hij een werk-

beurs. In 2007 kon Al Galidi profiteren van het generaal par-

don in Nederland. 

In zijn meest recente boek Hoe ik talent voor het leven kreeg vertelt Al Galidi het 

verhaal van de Iraakse vluchteling Semmier Kariem die na zeven jaar van omzwer-

vingen in Nederland aankomt en asiel aanvraagt. Er volgen negen jaren van rond-

hangen in asielzoekerscentra en van wachten op een besluit van het IND over een 

verblijfsvergunning. Tijdens dat eindeloze wachten bestudeert hij het land waar hij 

misschien ooit deel van uit mag maken en schetst hij portretten van zijn medebe-

woners in het AZC. Het resultaat is een confronterend portret van Nederlandse 

gastvrijheid.  
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Het doel van Project-Trigger is het activeren van kwetsbare doelgroepen d.m.v. 

sport. Er wordt getraind op dinsdagochtend en donderdagavond. Op dinsdag is 

de leeftijd gemiddeld 30+ en op donderdag gemiddeld 30-. Er wordt intensief 

gesport, een combinatie van bootcamp en kickboksen. Het programma omvat: 

krachttraining op lichaamsgewicht, balans & coördinatie, explosiviteit. De trai-

ning duurt ongeveer een uur. In dit uurtje worden de deelnemers flink afge-

mat! Deelnemers zijn o.a. doorverwezen door IMW, Traverse en stichting MEE.  

Foto’s en video’s zijn te vinden op: https://nl-nl.facebook.com/projecttrigger. Er wordt in Goirle ge-

traind en deelname is gratis! Misschien iets voor een statushouder die jullie kennen? Aanmelden kan 

rechtstreeks bij Menno van den Broek: mennovandenbroek@live.nl. 

             Beschrijving werkprocessen  

De afgelopen maanden is Roos van Esch van 

ContourdeTwern druk bezig geweest met de be-

schrijving van de werkprocessen bij WOS / Con-

tourdeTwern. Het betreft een beschrijving van de 

maatschappelijke begeleiding van statushouders 

in de gemeente Goirle en een beschrijving van de 

begeleiding van de WOS-vrijwilligers.  

De beschrijvingen helpen Anneke en Lia om de 

taakverdeling in beide processen te verduidelijken 

en te verbeteren, zowel onderling als in de con-

tacten met vrijwilligers en ketenpartners. Infor-

matie over de vernieuwde werkprocessen zal 

stapsgewijs worden doorgegeven via de WOS-

nieuwsbrief, mailberichten, persoonlijke gesprek-

ken en tijdens bijeenkomsten. 

Trainingen Participatieverklaring 

Door ContourdeTwern wordt, i.s.m. Vluchtelin-

genwerk Zuid Nederland (voorheen SNV), een 

training voorbereid voor alle meerderjarige sta-

tushouders die na 1-1-2016 in de gemeente 

Goirle zijn komen wonen. Doel van de training is 

de statushouders beter bekend te laten worden 

met enkele belangrijke Nederlandse normen en 

waarden. De training bestaat uit vier dagdelen en 

wordt afgesloten met de ondertekening van de 

participatieverklaring tijdens een feestelijke bij-

eenkomst op het gemeentehuis van Goirle. Deel-

nemers aan de eerste training Participatieverkla-

ring, die op 3 oktober 2017 van start gaat, ont-

vangen binnenkort een uitnodiging. 

Inzet klantmanagers  

In de vorige Nieuwsbrief hebben klantmanagers Sharon van Tilburg en Liesbeth Landzaat al verteld 

dat zij zich intensiever gaan bezighouden met het integratie- en participatietraject van de statushou-

ders in de gemeente Goirle. De ondersteuners van WOS, Lia en Anneke, hebben om de twee weken 

overleg (casebespreking) met deze klantmanagers om de maatschappelijke begeleiding van de 

(nieuwe) statushouders goed met elkaar af te stemmen. Inzet van de klantmanagers is om met alle 

statushouders individueel in beeld te brengen welke training en/of stage-/leerwerkplekken de betref-

fende statushouder nodig heeft. De klantmanagers proberen daarbij de drempels op de weg naar be-

taald werk zoveel mogelijk weg te nemen. Als je als WOS-vrijwilliger ideeën of suggesties hebt voor 

stage-/leerwerkplekken neem dat contact op met Anneke of Lia. Uiteraard mag een statushouder ook 

altijd rechtstreeks een afspraak met de Sharon of Liesbeth maken als hij / zij wil praten over zijn / 

haar mogelijkheden en wensen t.a.v. (betaald) werk. 

Op de eerste pagina van deze nieuwsbrief hebben we de informatieavonden die in september door 

Liesbeth en Sharon samen met de WOS zullen worden georganiseerd, nogmaals vermeld. 

https://nl-nl.facebook.com/projecttrigger
mailto:mennovandenbroek@live.nl

