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Kuflom, Fiore en Wazahid uit Eritrea tijdens een picknick op het strand met de Samen Hier groep ‘Welkom aan Zee’. ‘We zijn blij met de groep.’ 

frank jansen

Bevriende Hagenaars trekken samen op met een nieuwe Hagenaar of met een gezin van nieuwkomers.
Statushouders leren zo de stad, taal en cultuur kennen en hebben in één keer een groot sociaal netwerk.
In Den Haag zijn nu tien van deze Samen Hier-groepen actief.

Nieuwkomers als vrienden verwelkomd

O

p
een
zwoele
zomeravond heb
ben Kuflom
, Fiore
en de zevenjarige
Wahazidhun aller
eerste picknick ooit op het strand.
Ze zijn naar Scheveningen gekomen
met schalen pasta en pannen
koekjes, zoveel mogelijk klaar
gemaakt volgensEritrees recept.
Eten is er in overvloed. Ook de
‘welkom
groep’ van vijf bevriende
stellen heeft tassenvol bij zich. Alle
kinderen zijn meegekomen, dus
eters genoeg.

Tweede ronde
Samen Hier
Wil je een statushouder of
een gezin welkom heten in
de stad? Samen met
vrienden, buren, collega’s,
studiegenoten of sport
maatjes? Justice and Peace
gaat dit najaar in Den Haag
opnieuw een aantal Samen
Hier-groepen trainen en
koppelen aan een
nieuwkomer.
Meer informatie?
Samenhier.nl

Welkom aan Zee

Justiceandpeace.nl

De groep noemt zich Welkom aan
Zee: ‘De meesten van ons zijn
burenuit de Koppelstokstraat in
Scheveningen
,’
vertelt
Jikke
Slijkhuis
. ‘Het is eigenlijk heel
spontaanbegonnen. We vinden het
gewoon een goed idee om als groep
nieuwkomers wegwijs te maken in
de stad. De een weet veel van
onderwijs, een ander is thuis in de
zorg of het vrijwilligerswerk. Zo
kun je op veel terreinen tips geven
en nieuwkomers helpen hun leven
in Den Haag op te bouwen.’

Instagram: @samenhier

Samen Hier is in 2019 begonnen
in Den Haag, Rotterdam, Haarlem
en Almere. In totaal zijn er nu veer
tig groepen gekoppeld aan een
vluchtelingof soms aan een gezin.
Het is een initiatief van mensen
rechtenorganisatie Justice and
Peace Nederland, gevestigd in
Den Haag. Het model wordt al
langermet succes toegepast in
Canada. Een welkomgroep bestaat
bij voorkeur uit vijf personen. Ze
krijgen een grondige voorbereiding
zoals korte trainingen over omgaan
met cultuurverschillen. De koppe
ling aan de statushouder gebeurt
op basis van interesses en overeen
komsten. Marjolijn Lampe van
Justiceand Peace legt uit:

Snel een klik

Het is fijn om
mensen in
Den Haag te
kennen, want dit
is nu onze stad

‘We laten alle deelnemers een vra
genlijst invullen over leeftijd, oplei
ding, hobby’s en zo meer. Een speci
aal ontwikkeld programma - een
algoritme - bepaalt wie goed bij el
kaar passen. Iemand met een muzi
kale achtergrond past bij een groep
waar ook muzikanten in zitten. Ge
zinnen worden vaak gekoppeld aan
andere gezinnen, zodat ook de kin

deren met elkaar kunnen optrek
ken. Meestal is er al snel een klik.’

Culturele tolken
Dat geldt ook voor de groep Wel
kom aan Zee. Kuflom en Fiori voe
len zich thuis in de nieuwe vrien
denkring. Ondanks de taalbarrière
komen ze er altijd wel uit, vertelt
Annemarie Pronk. ‘Door corona
hadden we noodgedwongen veel
online contact. Fiori heeft pas nog
via beeld-whatsapp een kookles
gegeven door alles heel precies
voor te doen. Dat ging best goed.
Als de wil er is, kun je ver komen.
Voor echt ingewikkelde zaken is er
een ‘cultureel ambassadeur’. Dat is
iemand afkomstig uit Eritrea die al
langer in Nederland woont en die
als culturele tolk fungeert. We
komennatuurlijk uit andere
werelden. Het is fijn om van elkaar
te horen waar gevoeligheden
liggenen wat gebruiken en
gewoontenzijn. Dat helpt bij het
integreren.’
Fiori zit op een intensieve taal
cursus, terwijl Kuflom werkt als
vrijwilliger in een kringloopwinkel.
‘Ik hoor de hele dag alleen Neder

lands praten,’ zegt hij. ‘Zo leer je
snel meer woorden, maar het blijft
moeilijk. We zijn blij met de groep.
Het is fijn om mensen in Den Haag
te kennen, want dit is nu onze stad.’

Samen koken
Marjolijn Lampe benadrukt de
gelijk
waardigheid
binnen
de
groepen
. ‘Statushouders hebben
veel te bieden met hun eigen
ervaringen
, kennis en talenten.
In de praktijk blijken er altijd wel
raakvlakken te zijn, zoals een
gezamenlijkeinteresse in tuinie
ren, sport of fotografie. Samen
kokenis ook een goeie manier om
elkaar te leren kennen. Of over en
weer feestdagen meevieren.’
‘Ik ken een groep in Den Haag van
twee echtparen waarvan een met
een volwassen dochter. Ze trekken
op met een man uit Iran. Dat loopt
vanaf de eerste ontmoeting heel
ontspannen. Een tijd geleden nam
hij een vriendin mee. Nu heeft de
dochter
samen
met
haar
vriendinnenspontaan een groepje
gevormdom de vriendin te
begeleiden
. Dat is nou de kracht
van een sociaal netwerk.’

