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In dit nummer: 

Bijeenkomsten 

 

Uiteraard heeft de uitbraak van het coronavirus ook voor de WOS de nodi-

ge gevolgen gehad. Toen de beperkende maatregelen van kracht werden, 

ging onze aandacht vooral uit naar de vraag hoe het de statushouders en 

hun gezinnen in Goirle verging. Begrepen ze wat er van hen verwacht 

werd, konden ze zich aan de regels houden, welke problemen kwamen ze 

tegen. En in het bijzonder: lukte het de kinderen onderwijs op afstand te 

volgen. De beide ondersteuners Ankie en Anneke onderhielden daarvoor 

steeds contact met de statushouders zelf en met de WOS-vrijwilligers en 

ze ondernamen actie als dat nodig was.  

Zo werden de statushouders geïnformeerd over het coronavirus en de 

maatregelen door middel van het materiaal dat door Pharos en het Tolk- 

En Vertaalcentrum Nederland (Global Talk) in het Arabisch en Tigrinya ter 

beschikking werd gesteld. Ook werden zij geattendeerd op de corona-

helpdesk voor statushouders en vluchtelingen die vanaf begin april werd 

opgestart. Een aparte actie werd door de WOS opgezet om de Eritrese sta-

tushouders nog beter duidelijk te maken wat wel of niet toegestaan was. 

Daarvoor heeft een van de Eritrese statushouders een boodschap inge-

sproken op WhatsApp en deze is vervolgens gedeeld binnen de Eritrese 

gemeenschap in Goirle en Riel. Ook zijn alle persoonlijk begeleiders door 

Ankie en Anneke gebeld om te kijken of er problemen waren en om even-

tueel advies te geven. Enkele belemmeringen bij het thuisonderwijs zijn 

weggenomen door een huisbezoek van een docent te regelen. 

Het bestuur onderhield wekelijks telefonisch contact met Ankie en Anneke 

en twee keer organiseerden we een online vergadering. Helaas moesten 

we ook de vrijwilligersavond in samenwerking met de Literaire Kring Goirle 

waarbij schrijver Murat Isik te gast zou zijn, afgelasten.   

 

Online vrijwilligersavond 27 mei 

Vanwege de Corona-maatregelen moesten we ook een andere vorm vinden 
voor de WOS-vrijwilligersavond van 27 mei. Het werd een online bijeen-
komst met 15 deelnemers die waren ingelogd in Microsoft Teams. We 
maakten kennis met twee nieuwe vrijwilligers: Bjorn en Joke. 

Ankie, Anneke en onze voorzitter Pieter Rambags gaven uitleg over de ac-
tuele ontwikkelingen rondom de statushouders en de WOS. Elders in deze 
nieuwsbrief komen deze zaken alle aan bod. Daarna wisselden de vrijwil-
ligers hun ervaringen uit met de begeleiding van onze statushouders in 
coronatijd.  
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Extra taalproject voor onze statushouders 

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we over 

de nieuwe Wet Inburgering die door minister 

Koolmees in het vooruitzicht is gesteld. De in-

voering van deze wet heeft vertraging opgelo-

pen en is nu uitgesteld tot 1 juli 2021. De pro-

blemen bij de uitvoering van de oude inburge-

ringwet hebben tot gevolg gehad dat een flink 

aantal statushouders onvoldoende taalontwik-

keling heeft doorgemaakt. De gesprekken met 

statushouders rondom de Vragenlijst Zelfred-

zaamheid geven aan dat het om een groep 

gaat van zo’n 20-25 statushouders die bij de 

WOS en de gemeente in beeld zijn. Zij hebben 

minder kans op het vinden van een geschikte 

werkomgeving en het uitbreiden van hun soci-

ale netwerk. 

Bij de WOS bestond al langer de wens om deze 

statushouders de mogelijkheid te bieden om 

extra taallessen te volgen. Onze ondersteuner  

 

Ankie Schoenmakers is 

sinds het begin van dit 

jaar ook coördinator van 

het Taalhuis geworden. 

In overleg met onze 

voorzitter en klantregis-

seur Mara Theijssen van 

de gemeente heeft zij 

samen met ROC Tilburg een concreet plan uit-

gewerkt. Deze maand worden de betreffende 

statushouders geïnformeerd. Daarna ontvan-

gen zij een uitnodiging van het ROC voor een 

intakegesprek dat in Goirle zal plaatsvinden. 

Hierbij kijkt het ROC naar het huidige niveau, 

de leerbaarheid en het mogelijk te behalen ni-

veau. Op basis van de intake wordt per status-

houder gekeken welk aanbod het beste past. 

Dit taalproject zal geen extra kosten voor de 

statushouders met zich meebrengen. 

Ger Müller neemt afscheid als vrijwilliger bij de WOS 

Ruim tien jaar lang heeft Ger Müller verschillende taken vervuld als vrijwilliger van de WOS. Hij 

was begeleider, hij bemande het spreekuur en hield zich de laatste jaren voornamelijk bezig 

met juridische zaken zoals het verlengen van IND-documenten en de procedures rondom ge-

zinshereniging. Ondanks de complexiteit van de dossiers wist Ger veel zaken door zijn vasthou-

dendheid, diepgaande kennis en ruime netwerk succesvol af te ronden. Statushouders in Goirle 

en Riel hebben veel aan Ger te danken. 

Ger laat in een mail weten dat de keuze om te stoppen niet zo maar uit de lucht is komen te 

vallen. Hij ergerde zich steeds meer aan ‘het bureaucratisch geneuzel, de overvloed aan niets-

zeggende regeltjes en het zich ambtelijk verstoppen’ waardoor de oplossing van het probleem 

zeker niet dichterbij kwam.  

Als de coronabeperkingen het toelaten, zal Ger in kleine kring afscheid nemen. Namens de sta-

tushouders in Goirle en Riel en alle WOS-vrijwilligers alvast: dank je wel! Inmiddels is er een 

opvolger voor Ger gevonden met ervaring op het gebied van juridische zaken en vluchtelingen. 

Zogeheten hervestigers naar Goirle en Riel 

Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen uit die rechtstreeks in gemeenten worden 

gehuisvest. Het gaat om zogeheten hervestigers, vluchtelingen die vanwege hun kwetsbaarheid 

of dreigende vervolging onvoldoende bescherming kunnen vinden in het (buur-)land waar ze 

naartoe zijn gevlucht en die worden voorgedragen door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. 

Het kunnen alleenstaande vrouwen met kinderen zijn, vluchtelingen met specifieke medische 

problematiek, LHBTI’s, maar bijvoorbeeld ook oppositieleiders of vluchtelingen die tot specifiek 

vervolgde (religieuze) minderheden behoren. Deze vluchtelingen hoeven bij aankomst geen vol-

ledige asielprocedure meer te doorlopen maar zijn al wel op de vestiging in het nieuwe land 

voorbereid. 

Na overleg met het COA, de WOS en de gemeente Oosterhout, die ervaring heeft opgedaan met 

het opnemen van deze specifieke groep, heeft de gemeente Goirle besloten plaats te bieden aan 

twee vluchtelingengezinnen die tot deze categorie behoren. Door de coronacrisis is de komst van 

de gezinnen rechtstreeks vanuit een vluchtelingenkamp in Libanon enigszins vertraagd. Hun 

aankomst wordt nu in juli verwacht. Voor het inrichten van de woningen heeft de WOS meubilair 

ingezameld via een oproep op internet. Dit is door WOS-vrijwilligers naar de woningen verhuisd 

en inmiddels zijn andere vrijwilligers bezig met de inrichting van de woningen. 
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Vrijwilligers en maatjes gezocht! 

De WOS heeft nog steeds dringend nieuwe vrijwilligers nodig voor allerlei taken. Voor de 

inrichting van de woningen voor de hiervoor genoemde hervestigers, voor de maatschap-

pelijke begeleiding van gezinnen en voor allerlei andere taken.  

Voor een aantal jonge statushouders (19-25 jaar) in Goirle en Riel zoeken wij jongeren 

die het leuk vinden om deze nieuwkomers op sleeptouw te nemen. Ze wegwijs te maken 

in onze verwarrende en veelal bureaucratische systemen, maar vooral ook om gezellig 

met ze te kletsen, ze te omarmen en ze te helpen met het veroveren van een plekje in 

onze samenleving. Een maatje en misschien wel een vriend. Iemand die begrip heeft voor 

wat deze jonge mensen hebben moeten doorstaan om in Nederland te komen. Denk daar-

bij vooral aan vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, maar ook uit Turkije, Iran, Oekraïne of 

andere landen. Een aantal van deze statushouders leeft gescheiden van hun familie in ons 

dorp en ervaart daardoor veel stress. Een maatje kan voor wat afleiding zorgen. 

Als vrijwilliger of maatje behoor je tot een werkgroep die door twee sociaal werkers van 

ContourdeTwern wordt ondersteund. Je bent dus nooit alleen en je kunt altijd terugvallen 

op professionele ondersteuning. 

Meld je bij onze ondersteuner Anneke: annekedeleeuw@contourdetwern.nl 

Overig nieuws 

Bespreking resultaten Vragenlijst Zelfredzaamheid 

In 2019 hebben statushouders in onze gemeente de Vragenlijst Zelfredzaamheid ingevuld. 

We organiseren binnenkort een bijeenkomst om te bespreken welke conclusies we kunnen 

trekken op grond van de geanonimiseerde data. 

Contact met afdeling Werk & Inkomen 

Bij de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente is thans Mara Theijssen de eerste con-

tactpersoon als het gaat om zaken die statushouders betreffen. Overigens blijft de afspraak 

van kracht: WOS-vrijwilligers nemen niet zelf als eerste contact op met klantmanagers, 

maar overleggen altijd eerst met Ankie of Anneke. 

Zwemlessen vrouwelijke statushouders 

Binnenkort gaan de zwemlessen voor vrouwelijke statushouders weer van start bij Laco in 

Goirle. Voor de begeleiding tijdens deze lessen zoeken we een of meerdere vrouwelijke be-

geleiders. Meer informatie bij Ankie: ankieschoenmakers@contourdetwern.nl 

Statushouders in portefeuille wethouder Piet Poos 

Het aantreden van Liselotte Franssen als nieuwe wethouder in Goirle heeft geleid tot een 

aanpassing van de portefeuilles van de zittende wethouders. In de afgelopen twee jaren 

heeft wethouder Marijo Immink het beleid rondom de statushouders aangestuurd. Het be-

stuur van de WOS heeft haar bedankt voor haar positieve bijdrage aan het welzijn van deze 

nieuwe inwoners van onze gemeente. Statushouders vallen nu onder wethouder Piet Poos 

met wie het bestuur onlangs online kennis heeft gemaakt.  

Nacht van de vluchteling 

Namens de WOS gaan Ankie en vrijwilliger Gijs deelnemen aan de Nacht van de Vluchte-

ling. In de nacht van 20 op 21 juni zouden zij 40 km van Tilburg naar Eindhoven lopen om 

geld in te zamelen voor vluchtelingen wereldwijd. De nachtelijke wandeling gaat helaas niet 

door, maar zij gaan wel hun kilometers lopen. Je kunt hen sponsoren via onderstaande 

website, maar je ook aanmelden om mee te lopen.  

www.nachtvandevluchteling.nl/team/werkgroep-opvang-statushouders-goirle 


