Vluchtelingen willen één ding: zo snel mogelijk aan het werk
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Vrijwilligerscoördinator Rianne Burgers en de mensen die ze heeft rondgeleid door De
Heemhof, bij de tovertafel. Die tafel roept ook bij mensen die geen last hebben van
ouderdomskwalen een glimlach op.
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Kijkje achter de schermen bij bedrijven en instellingen
MATTHIJS OPPENHUIZEN
Het filmpje dat uitlegt wat Atlant Zorggroep doet, raakt de man uit Syrië. De oude mensen die
in beeld komen, doen hem denken aan zijn eigen ouders. Tachtigers zijn het. Ze leven in
Damascus, in het verwoeste Syrië.
Een groep vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en één man uit Sri Lanka bezocht dinsdag
verpleeghuis De Heemhof in Apeldoorn. Een idee van Gurdev Singh (70), die zelf al jaren in
Apeldoorn woont en oorspronkelijk uit India komt. Bijna dertig jaar werkte hij bij Remeha,
ook in leidinggevende functies. "Daar had ik met veel culturen en nationaliteiten te maken. Ik
ontdekte dat als je de taal niet beheerst, er onnodige misverstanden ontstaan."
Integreren
Nadat hij in januari wethouder Johan Kruithof hoorde oproepen om de gemeente te helpen de
vele vluchtelingen te laten integreren, kreeg Singh een idee. Hij zocht contact met zijn oude
werkgever en kreeg het voor elkaar dat een groepje statushouders - vluchtelingen met een
verblijfsvergunning - een rondleiding kreeg. Zo zagen zij wat het bedrijf doet, snuiven wat op
van de Nederlandse (werk)cultuur en zetten eerste stappen op weg naar een nieuw bestaan. "Ze
ontdekken ook wat ze moeten leren als ze verder willen in een bepaalde richting."
Singh heeft dit samen met Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en Werkplein Activerium
ontwikkeld. Hij probeert bij steeds meer bedrijven statushouders rond te leiden. Van
installatietechniek tot een transportbedrijf en dus ook zorginstellingen.
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Laurens Graven, teamleider van Vluchtelingenwerk, wil deze werkwijze structureel invoeren.
Het is onderdeel van de aanpak van Vluchtelingenwerk om statushouders op eigen benen te
laten staan. Met Werkplein Activerium wordt snel uitgezocht wat een statushouder in het land
van herkomst deed, zodat ze een bijpassende baan of studie vinden.
Timide
Bij de groep die De Heemhof bezoekt, spat de gretigheid er vanaf. Timide zijn ze en het tempo
ligt wat laag, want ja, die lastige Nederlandse taal... Maar elk woord van
vrijwilligerscoördinator Rianne Burgers wordt opgezogen. Alles in het Nederlands, met af en
toe een tolk die helpt.
Tijdens de rondleiding kruipen ze langzaam uit hun schulp en beginnen te praten. Een man uit
Syrië heeft de journalist van deze krant gauw in het vizier en wil iets kwijt.
"Ik heb drie dagen per week drie uur taalles. Vier dagen doe ik niks. Eten en slapen, altijd
hetzelfde. Waarom?" Dat zint hem totaal niet. "Ik wil helpen."
Laat mij wat doen, dat stralen meer vluchtelingen uit. De man uit Syrië meldt zich na de
rondleiding dan ook bij Burgers. Misschien kan hij als vrijwilliger iets betekenen? Zij schrijft
snel zijn naam op, want in de zorg zijn helpende handen altijd welkom. Ze stelt haar
afsluitende woordje er even voor uit. "Anders mis ik een vrijwilliger!", zegt ze lachend.
Een andere Syriër spreekt al behoorlijk Nederlands, woont hier met zijn gezin. Hij knoopt
gretig een gesprekje aan. Het bevalt goed, maar het is moeilijk om contact te maken met de
Nederlanders. Vooral als ze snel praten... Hij geeft binnen vijf minuten zijn adres. "Je bent
welkom."
Helpen
Een rondje over de gesloten afdeling voor mensen met dementie hoort erbij. Direct worden ze
opgevangen door een bewoner met vergevorderde dementie, maar iedereen geeft hem netjes
een hand en probeert contact te maken. Een Eritrese helpt een vrouw als zij naar de tuin wil en
geïntrigeerd kijken ze naar de tovertafel. Dat is tafel met bewegende projecties waarmee
bewoners worden geprikkeld hun hoofd te blijven gebruiken.
"Goede indruk", zegt een Syriër als wordt gevraagd wat ze van de rondleiding vinden. "Er zijn
mogelijkheden, ook een eigen zaak", houdt Burgers de groep voor. "Vergeet niet dat het
gewoon kan."
Reageren: m.oppenhuizen@destentor.nl
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