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cvve

Coördinatie Vrijwilligers
Vluchtelingen Ede

Samenvatting
Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren met
elkaar. Belangrijke onderdelen van het werk van CVVE zijn het maatjesproject en het jongerenmaatjesproject,
het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het delen van
informatie.
In 2021 konden er in het jongerenmaatjesproject 27 nieuwe trajecten gestart worden, wat betekent dat ruim
50 jongeren een nieuwe verbinding aangegaan zijn. De eerste ontmoetingen vonden zoveel mogelijk ‘in
real life’ plaats. De begeleiding van de maatjeskoppels vond veelal digitaal plaats, vanwege de geldende
coronamaatregelen.
Er zijn in het maatjesproject 24 nieuwe verbindingen gelegd tussen mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren.
De impact van beperkende maatregelen blijft onder volwassenen groter dan onder jongeren. In het zoeken naar
wat wel kon, zijn drie CHE-studenten onder begeleiding van CVVE ingezet als vrijwilliger bij Yoin, voor twee dagen
per week, van half februari tot eind juni. De online informatieavonden over Syrië en Eritrea zijn goed bezocht.
In 2021 zijn binnen de geldende richtlijnen diverse ontmoetingsactiviteiten georganiseerd in samenwerking met
partnerorganisaties. Multicultiparty’s voor jongeren, Ede Viert en een hoogtepunt was ‘Ode aan de vluchteling’
waarbij ook het jubileummagazine Samen Thuis in Ede werd uitgereikt.
Bij het bemiddelen van vraag en aanbod, konden gemakkelijk succesvolle matches gemaakt worden met
betrekking tot fietsen en babyspullen. Daarnaast werden andere goederen gevraagd en aangeboden.
Last but not least, kwam er in 2021 een noodopvang voor Afghaanse evacués in de gemeente Ede, namelijk in
Harskamp. CVVE vervulde een centrale rol in coördinatie van vrijwilligers. Het aanbod vanuit de Edese samenleving
en de hulpvragen vanuit het COA en bewoners van de opvanglocatie werden aan elkaar verbonden, zowel op het
gebied van goederen als activiteiten. Na de aanvankelijke rellen, zetten vele Harskampse en Edese vrijwilligers
zich met veel energie in om de mensen een goede tijd te geven in onze gemeente. (Online) communicatie is
een belangrijk onderdeel hierin. Het netwerk breidde zich uit met honderden nieuwe volgers. Daarnaast kwam
CVVE meermaals in het (lokale) nieuws. We zijn dankbaar dat we in deze periode aanvullende subsidie van de
gemeente Ede kregen en giften van kerken en particulieren, waardoor er tijdelijk een extra medewerker ingezet
kon worden bij CVVE.
De tevredenheid van vrijwilligers, mensen vanuit een vluchtsituatie en samenwerkingspartners is hoog. Er lijkt
een goede balans te bestaan tussen het bieden van informatie en betrokkenheid
–wat een veilige basis vormt om nieuwe verbindingen aan te gaan– en het geven van vrijheid.
De verwachting voor 2022 is dat er in de eerste helft van het jaar ruimte is voor stabilisatie en herbronnen, na de
hectische noodopvangtijd. Ook dingt het jongerenmaatjesproject dan mee naar een Appeltje van Oranje, een
prijs die het Oranje Fonds jaarlijks uitreikt aan succesvolle sociale initiatieven. In de loop van het jaar zal blijken
of er daadwerkelijk een AZC bij Deelen komt en welke rol CVVE dan gaat vervullen in het leggen van verbinding
met de Edese samenleving.
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Voorwoord
Mijn moeder gebruikte vroeger nogal eens de woorden
“vier uw vierdagen”. Zo vierden we verjaardagen en
huwelijksjubilea, Kerst en Koninginnedag, maar ook
meer alledaagse dingen zoals een goed cijfer op school
of het begin van de vakantie. Later ontdekte ik dat ze
die wijsheid niet van zichzelf had, maar uit de bijbel
haalde.

hebben met huiselijk geweld. Natuurlijk zoeken we
vrijwilligers die sociale en praktische steun bieden en
verwijzen we door wanneer de problematiek te groot
is voor een vrijwilliger. Maar soms lijkt wat we kunnen
doen zo ontoereikend en kun je zomaar een beetje
moedeloos worden van al dat leed in de wereld of boos
worden op politici en gezagsdragers.

Bij CVVE hebben we het afgelopen jaar ook heel wat
gevierd. We participeerden in Ede viert Fitrfeest en
Ede viert Kerst. We hielden twee multicultiparty’s met
jongeren. En in september vierden we ‘Ode aan de
vluchteling’, waarbij we enigszins verlaat door corona
aandacht gaven aan het vijfjarig bestaan van CVVE,
met het uitbrengen van het jubileummagazine Samen
thuis in Ede. Als CVVE gaan we voor verbinding tussen
mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren. En niets
werkt zo verbindend als samen vieren.

De situatie in Afghanistan bracht vele evacués naar
Nederland, onder andere naar Harskamp. Het heenen-weer geschuif met mensen, van Harskamp naar
Heumersoord, van Zoutkamp naar Harskamp en weer
terug, dat maakt dat we ons wel afvragen waar de
menselijke maat gebleven is in het systeem. Maar
gelukkig hebben vele inwoners met ons de schouders
eronder gezet en mochten we de inzet van vele
vrijwilligers coördineren. Dan blijkt weer dat niet het
systeem, maar de mensen het verschil maken.

Maar het kan niet altijd feest zijn. Dat zei mijn moeder
ook regelmatig. En in het afgelopen jaar hebben we dat
evengoed ervaren in ons werk. Nog steeds hebben we
te maken met de impact van corona op de samenleving.
Terwijl ik dit schrijf zit ik thuis op de werkkamer en is
Nederland in een harde lockdown. Statushouders die
ik afgelopen jaar sprak, gaven aan dat het contact
met Nederlanders moeilijker was geworden door de
coronamaatregelen. Daarnaast raakt het ons als we
zien dat statushouders na vijf jaar hun huis uit moeten,
als we merken dat jonge AMV’s moeite hebben om zich
te wortelen en als we horen van vrouwen die te maken

Vier uw vierdagen. Juist te midden van al het leed, mag
ik mezelf daaraan herinneren. En dus vierden we de
dag van de vrijwilliger en sloten we het jaar af met een
borrel met onze kernvrijwilligers. We steken kaarsen
aan en genieten van lekker eten, omdat zij lichtjes van
hoop zijn. We zijn dankbaar voor de betekenisvolle
verbinding die zij aangaan. Laten we ons ook in 2022 zo
van mens tot mens aan elkaar blijven verbinden.
Harma Jansma-Bosman
Projectleider
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1.

CVVE

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE)
zet zich in voor een samenleving waarin Edenaren en
mensen vanuit een vluchtsituatie samen optrekken en
onderdeel zijn van elkaars leven. Mensen uit de Edese
samenleving zetten zich graag in om nieuwe Edenaren
op weg te helpen en een thuis te bieden. CVVE
legt verbinding tussen hulpvragen en aangeboden
kwaliteiten, diensten en goederen op het gebied van
sociale contacten, werk en buurt. CVVE maakt daarin
gebruik van de kracht van de Edese samenleving, haar
organisaties en inwoners.
CVVE gelooft in de kracht van relatie – verbondenheid
van mens tot mens. Als mensen daadwerkelijk
betrokken zijn bij elkaars leven, leren ze elkaars
behoeftes en kwaliteiten kennen en kunnen ze elkaar
ondersteunen en elkaars leven verrijken. Deze relatie
hoopt CVVE te zien groeien tussen oude en nieuwe
Edenaren. Daarnaast gaat CVVE deze relatie volop aan
met inwoners en organisaties uit Ede zodat we elkaars
kwaliteiten en krachten kunnen benutten en maximaal
kunnen samenwerken.
Missie
CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie en
Edenaren met elkaar. In samenwerking met inwoners
en organisaties wordt bijgedragen aan een volledige en
volwaardige integratie van nieuwe Edenaren.
Visie
CVVE zet zich in voor een samenleving waarin Edenaren
en mensen vanuit een vluchtsituatie samen optrekken
en onderdeel zijn van elkaars leven. Mensen uit de
Edese samenleving zetten zich graag in om nieuwe
Edenaren op weg te helpen en een thuis te bieden.
Doelstelling
CVVE maakt de verbinding tussen mensen vanuit een
vluchtsituatie en Edenaren. Samen met inwoners en
organisaties wordt de integratie van nieuwkomers bevorderd.
Subdoelen
Mensen vanuit een vluchtsituatie:
leren Edenaren kennen en bouwen zo aan hun
netwerk.
oefenen de Nederlandse taal in een laagdrempelige sociale situatie.
leren hun weg in de gemeente Ede kennen.
groeien in hun zelfstandigheid in de Nederlandse
samenleving.
Werkwijze
CVVE legt verbinding tussen hulpvragen en aangeboden
kwaliteiten, diensten en goederen op het gebied van
sociale contacten, werk en buurt, en maakt daarin
gebruik van de kracht van de Edese samenleving, haar
organisaties en inwoners.

2.

Achtergrond

CVVE is in het najaar van 2015 ontstaan als een
burgerinitiatief, toen duidelijk werd dat er in Ede een
noodopvang kwam op de Mauritskazerne. Doel was de
aangeboden hulp door inwoners van Ede en gestelde
hulpvragen van vluchtelingen zo goed mogelijk bij elkaar
te brengen, zodat mensen vanuit een vluchtsituatie
zich welkom zouden voelen in Ede. Na het sluiten van
die noodopvang eind 2016 is CVVE zich gaan richten op
de statushouders die zich in Ede gevestigd hebben. Het
doel is daarbij hetzelfde gebleven: verbinding leggen
tussen mensen uit een vluchtsituatie en Edenaren. In
samenwerking met inwoners en organisaties wordt
zo bijgedragen aan een volledige en volwaardige
integratie van deze nieuwe Edenaren. Bijzonder is dat
er in 2021 weer een noodopvang in de gemeente Ede
kwam, ditmaal op Generaal Winkelmankazerne in
Harskamp. CVVE mocht opnieuw de verbinding leggen
tussen aangeboden hulp uit de Edese samenleving en
de behoeften van mensen op de opvanglocatie.
Sinds september 2016 is CVVE onderdeel van Netwerk
Dien je Stad. CVVE maakt gebruik van de expertise,
begeleiding, ondersteuning en kantoorfaciliteiten van
Stichting Netwerk Dien je Stad (NDJS) en is onderdeel van
haar medewerkersteam, maar opereert daarbinnen als
zelfstandig project. Het voordeel hiervan is dat CVVE zo
haar professionaliteit en continuïteit kan waarborgen
en vergroten, dat er efficiënt samenwerkt kan worden
en dat er leerervaringen worden uitgewisseld tussen de
projecten. Dit biedt een solide basis. Juist in de periode
rondom de noodopvang in Harskamp bleek hoe deze
samenwerking de draagkracht en slagvaardigheid van
CVVE vergroot. Tevens is CVVE via NDJS verbonden met
het landelijke netwerk van TijdVoorActie, waardoor
er contacten zijn in andere steden en CVVE gebruik
kan maken van beschikbare kennis, expertise en
ontwikkelingen zoals de Maatschappelijke Diensttijd.
In het maatjesproject en het jongerenmaatjesproject
werkt CVVE met kernvrijwilligers (maatjescoaches en
studentenbegeleiders) die vijf tot tien maatjeskoppels
begeleiden. Daarnaast werkt CVVE met vrijwilligers
die in bredere zin het werk van CVVE ondersteunen
en mogelijk maken. Er is een vaste vrijwilliger die de
website en social media bijhoudt en de nieuwsbrief
schrijft, een vrijwilliger voor IT-beheer en er zijn ook
regelmatig tijdelijke vrijwilligers voor andere taken.
Verder biedt CVVE de mogelijkheid aan tweede- of
derdejaars studenten van onder andere de Christelijke
Hogeschool Ede (CHE) om stage te lopen bij de
organisatie.
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3.

Resultaat

3.1

Maatjesproject

Statushouders uit de gemeente Ede kunnen zich bij
CVVE aanmelden voor een maatje. Vaak gebeurt dit
samen met een medewerker van Vluchtelingenwerk
of een hulpverleningsorganisatie. Steeds vaker wijzen
statushouders elkaar op het maatjesproject. Een maatje
is er voor de sociale contacten, het vergroten van het
netwerk en het leren kennen van de Edese samenleving.
Een maatje heeft ook toegevoegde waarde als het gaat
om zelfvertrouwen en taalvaardigheid: statushouders
geven regelmatig aan dat ze door het maatjescontact
beter Nederlands durven speken. Het maatjeskoppel
wordt begeleid door een vrijwillige maatjescoach,
ondersteund door de coördinator vanuit CVVE.
In 2021 kwam CVVE voor meerdere uitdagingen te
staan. Uitdagingen voor medewerkers op persoonlijk
niveau, maar ook zaken die op wereldniveau spelen en
impact hebben op het werk van CVVE. Te denken valt
aan de bekende pandemie en aan het terugtrekken
van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan waardoor
er enkele honderden evacués naar de gemeente Ede
kwamen. Medewerkers, vrijwilligers en een oudstagiaire stelden zich flexibel op, liepen een tandje
harder en sprongen bij waar nodig. Hierin werd de
veerkracht van CVVE zichtbaar. In deze periode zijn
er tevens drie nieuwe maatjescoaches geworven in
het groeiende netwerk van CVVE. Dat vergrootte de
slagkracht. Het aantal nieuw gestarte trajecten en
lopende trajecten aan het eind van het jaar, is in 2021
vergelijkbaar met 2020. De cijfers zijn te vinden in tabel
1. Net als in het voorgaande jaar kwamen er tijdens de
lockdowns nauwelijks aanmeldingen van vrijwilligers
en statushouders binnen. Velen zijn in zo’n periode
terughoudend in het aangaan van nieuwe contacten.
En met name aan de kant van vrijwilligers is het
thuiswerken en thuisonderwijs geven aan kinderen een
dusdanige uitdaging dat er weinig ruimte overblijft voor
vrijwilligerswerk. Aan de kant van statushouders valt

Lopende trajecten op 1 januari 2021
Trajecten gestart in 2021
Vroegtijdig beëindigde trajecten
Trajecten volgens planning afgerond
Totaal aantal begeleide trajecten
Lopende trajecten op 31 december 2021
Vrijwillige maatjes
Statushouders met een maatje
Vrijwillige maatjescoaches
Vrijwillige studentenbegeleiders

op dat er enerzijds nieuwe gevestigde statushouders
zijn die een beroep doen op het maatjesproject en
anderzijds ook statushouders die hier al langer zijn
en hun beperkte contacten met Nederlanders zijn
verloren in de coronatijd. In een kennismakingsgesprek
wordt besproken of een maatje een passende oplossing
is, of dat er iets anders nodig is zoals deelname aan
buurtactiviteiten.
Informatieavonden
In 2021 zijn er vier informatieavonden geweest, helemaal
online of hybride. Er zijn twee informatieavonden voor
nieuwe maatjes geweest, waarin werd verteld over het
traject dat statushouders doorlopen hebben als ze zich
in Ede vestigen, de begeleiding die ze daarbij krijgen
van Vluchtelingenwerk, de rol van een maatje en wat
basale informatie over omgaan met cultuurverschillen.
Tevens is een informatieavond geweest over Syrië (36
aanmeldingen) en één over Eritrea (30 aanmeldingen),
waarvoor CVVE trainers van Nieuwlander heeft
ingevlogen, die zelf afkomstig zijn uit de betreffende
landen en ervaringsdeskundig zijn. De deelnemers
gaven beide trainingen gemiddeld een 8,3 en de goede
inhoud werd gewaardeerd.
Verder is de impactmeting anders vorm gegeven. Er
werd gewerkt met observaties door de maatjescoaches,
maar omdat er niet fysiek kon worden afgesproken is er
een digitale vragenlijst ontwikkeld. Informatieavonden
gingen van maart tot en met juni niet door. In het
najaar is er een informatieavond gehouden die
geïnteresseerden zowel fysiek als digitaal konden
bijwonen.
Coronastage
In de eerste helft van 2021 hebben drie tweedejaars
studenten van de CHE stage gelopen bij CVVE. Deze
drie stagiaires zijn als vrijwilligers aan de slag gegaan
bij Yoin. De begeleiding van deze stagiaires lag bij
CVVE. Deze constructie is in goed overleg met de
CHE en Yoin gemaakt, omdat er door corona weinig
stages beschikbaar waren én omdat we geloofden
dat deze verbinding bijdroeg aan het contact tussen

Volwassenen
18
24
7
15
42
20
39
39
6
-

Jongeren
25
27
6
20
52
26
48
45
3

Totaal
43
51
13
35
94
46
87
84
6
3

Tabel 1. Jaarcijfers 2021 maatjesproject en jongerenmaatjesproject.
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Edenaren (deze drie studenten) en mensen vanuit een
vluchtsituatie (de AMV’s bij Yoin) in deze coronatijd. De
stagiaires waren er voor de begeleiding van de jongeren.
Ze kregen ieder vier jongeren onder hun hoede. Deze
begeleiding was vooral gericht op Nederlandse taal,
huiswerk en gezondheid. Yoin gaf aan dat het heel fijn
was en veel betekende voor de jongeren dat de meiden
er voor hen waren. Het feit dat ze niet zoveel in leeftijd
scheelden, maakte ook een ander contact mogelijk.
Jongeren kregen meer persoonlijke aandacht en dat
hielp hen bij hun ontwikkeling en integratie. De meiden
hebben met veel succes ook veel groepsactiviteiten
georganiseerd en begeleid. De studenten hebben
samen 912 uur vrijwilligerswerk gedaan bij Yoin,
tegenover zo’n 30 uur begeleiding vanuit CVVE.

3.2

Jongerenmaatjesproject

Jonge statushouders switchen telkens tussen
verschillende leefwerelden: de Nederlandse en die van
het land van herkomst. Zij staan voor de uitdaging om
een identiteit te vinden waarin ruimte is voor verbinding
tussen beide werelden. Een maatje is een bron van
steun in het laveren tussen en integreren van beide
culturen. Want wie je bent ontdek je in relatie tot de
ander. Dit geldt tegelijk ook voor de jonge vrijwilligers.
Nederlandse jongeren leren door het contact met
nieuwkomers hun eigen gewoonten, vooroordelen
en normen te relativeren. Zoals Chef’Special zingt:
‘Strangers are strangers until they meet.’
In 2021 konden er, ondanks de geldende maatregelen
in verband met corona, 27 nieuwe trajecten gestart
worden (zie ook tabel 1). De eerste ontmoetingen
vonden zoveel mogelijk ‘in real life’ plaats. Jongeren
werden aangemoedigd om, als de maatregelen en de
persoonlijke gezondheidssituatie dat toelieten fysiek
af te spreken, op plekken waar dat veilig kon zoals
buiten. Alleen wanneer er sprake was van quarantaine
of lockdown, werd gekozen voor digitale afspraken.
Het helpt dan als de maatjeskoppels elkaar al gezien
hebben en enigszins kennen, dan ligt er al een basis
onder het contact. De begeleiding van de trajecten
vond veelal op afstand plaats. Inmiddels zijn zowel
CVVE als de jongeren daar zo ervaren mee, dat dit geen
grote belemmering vormde.
Van maatjeskoppel naar vriendinnengroep
Het begon met een voorzichtig maatjescontact tussen
CHE-studente Silvia (21) en ISK-leerling Winta (17). Ruim
anderhalf jaar later zitten er vier lachende meiden voor
het scherm in de kamer van Winta. Sylvia herinnert zich
de eerste kennismaking nog goed. Ze zaten beiden aan
een tafeltje in het ISK, Silvia met haar agenda op tafel,
om een afspraak te maken. “Ik kan me herinneren dat
het heel lastig was om af te spreken. Ik kon niet goed
duidelijk maken wat ik bedoelde en Winta snapte me

niet. Ze sprak nog bijna geen Nederlands en ik had geen
idee hoe ik het haar uit moest leggen. Met een beetje
hulp is het uiteindelijk gelukt. De eerste keer bij Winta
thuis voelde nog wat ongemakkelijk en leek erg lang te
duren. We konden moeilijk samen praten en hadden geen
idee wat we zouden kunnen doen. Ik was blij dat de twee
uur voorbij waren.” Winta herinnert zich dat haar eerste
gedachte was: “Ze is ouder dan ik, ze wil vast niet omgaan
met mij. Maar het ging heel goed.”
Een studiegenoot werd maatje van Harena (17), die ook op
het ISK zit en in dezelfde flat woont. Algauw spraken ze
met zijn vieren af. Ze hielpen met huiswerk, lazen samen
een boek, speelden galgje. Later bleven ze ook eten
en gingen ze soms ook samen dansen. “Ik was er soms
wel vijf uur lang en we verveelden ons geen moment”,
vertelt Silvia. Rahwa (15), zus van Harena, had door
omstandigheden geen maatje meer en haakte gewoon
bij de afspraken aan. Voor de meiden geen probleem.
In coronatijd stuurde Silvia kaartjes en videobelden ze
regelmatig met elkaar. Toen er weer meer kon, ging Silvia
als verrassing bij beide gezinnen langs. Niet alleen waren
de meiden heel blij, maar de ouders ook. De moeder van
Harena en Rahwa stond zelfs te springen in de kamer.
“Het is zo bijzonder dat ik ook met de ouders zo’n gevoel
van contact heb, ook al spreken we elkaars taal niet.”
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“Silvia is heel sociaal en kan goed met mensen omgaan. Ze
is ook heel behulpzaam. Ze helpt ons altijd met huiswerk.
Ik voel het in mijn hart”, zegt Winta. “Het voelt of we
zusjes zijn.” “Wanneer ik in de problemen zou komen,”
zegt Silvia, “bijvoorbeeld omdat mijn huis afgebrand zou
zijn, weet ik dat ik altijd bij hen terecht kan. Ze voelen als
mijn tweede familie. Ik ben hier zo welkom.” Silvia logeert
af en toe bij Winta, soms samen met de zusjes. “De eerste
keer was wel spannend”, vertelt Silvia. “Ik twijfelde of ze
het goed begrepen hadden dat ik zou komen logeren. In
die tijd woonde ik weer even bij mijn ouders in Brabant en
had ik de volgende ochtend vroeg een toets. Ik kon echt
niet meer naar huis, want ik moest twee uur reizen. Toch
voor de zekerheid maar een reserveslaapplaats geregeld.
Daar kwam ik aan met mijn koffertje en Winta zei meteen
‘O, je hebt heel je koffer meegenomen.’ Ik schrok even,
maar ze hadden het goed begrepen en ik was zo welkom.
Ik voelde me net of ik voor het eerst aan het logeren was.
Nu wijst Winta’s moeder als ik ‘s avonds naar mijn kamer
in Ede wil gaan naar de slaapkamer om aan te geven dat
ik mag blijven slapen.”
Toerusting van vrijwilligers
In het kader van professionalisering worden vrijwilligers
toegerust door middel van vier intervisiebijeenkomsten
per schooljaar. Deze bijeenkomsten zijn afgelopen jaar
online gehouden. Er zijn informatievideo’s opgenomen
én er vonden gesprekken in groepjes plaats. Voor
het schooljaar 2021-2022 zijn er drie vrijwillige
studentenbegeleiders, waarvan twee nieuwe.
Afgelopen jaar werd ervaren dat een gestructureerde
intervisiemethode, zoals bliksemintervisie, helpend is
voor de gesprekken in groepjes. Omdat de studenten
eerstejaars zijn en de begeleiders vrijwilligers, biedt dit
wat extra houvast tijdens de intervisiebijeenkomsten.
Het zorgt ervoor dat iedereen betrokken is en aan
de beurt komt. In november is er een bijeenkomst
over interculturele communicatie gehouden voor de
nieuwe jongerenmaatjes in samenwerking met andere
projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad.
Impact
Uit de evaluatie onder vrijwilligers (respons: 65%)
komt naar voren dat 87% van de vrijwilligers vindt
dat de nieuwkomer voor wie ze maatje waren beter
Nederlands is gaan spreken. 80% denkt dat degene

voor wie ze maatje zijn het contact als steunend
heeft ervaren en 60% van de ondervraagden vindt
dat de statushouder zelfredzamer is geworden. Deze
resultaten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Wat opvalt
is dat op de stelling “Mijn maatje heeft Ede beter leren
kennen door ons contact” het gemiddelde niet omhoog
is gegaan, maar dat het percentage mensen dat een
voldoende geeft op deze stelling meer dan verdubbeld
is. Vermoedelijk is er een tweedeling ontstaan tussen
maatjeskoppels die online of fysiek afspraken.
Maatjeskoppels kregen namelijk de vrijheid om hierin
zelf keuzes te maken, passend bij hun (gezondheids-)
situatie en de geldende maatregelen.
De Nederlandse jongeren hebben ook veel over andere
culturen en over zichzelf geleerd. Iemand zegt: “Ik ben
sensitiever geworden naar andere culturen toe, en ik
merk dat ik er echt van kan genieten om nieuwe dingen
te ervaren.” Een ander vertelt: “Ik heb geleerd dat jezelf
aanpassen echt belangrijk is. Ik heb bepaalde normen
en waarden maar in hun cultuur is dat soms heel anders
en ik vind het mooi om te zien dat ik eerst een beetje

Kolom1
Respons

35%

Mijn maatje is beter Nederlands gaan spreken

65%

Ik denk dat mijn maatje het contact als steunend heeft ervaren
Mijn maatje is zelfredzamer geworden

1e kwrt

87%
80%
60%

2e kwrt
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geïrriteerd raakte wanneer het afspreken niet lukte,
maar daarna het meer heb leren zien in de context, dat
het in hun cultuur heel anders gaat.” Iemand die het
maatjesproject als leerzaam heeft ervaren deelt: “Jij
bent er niet alleen voor de ander, maar ook andersom.”
Tot slot heeft iemand zichzelf uitgedaagd om anders
naar nieuwkomers te gaan kijken. Hij schrijft: “Vroeger
als kind had ik veel vooroordelen over migranten. Dit was
ook één van de redenen waarom ik graag een vluchteling
als maatje wilde. Tijdens het maatjesproject heb ik veel
geleerd over migranten en ben ik heel anders naar hun
gaan kijken.”

3.3

Ontmoetingsactiviteiten

Activiteiten voor jongeren
In 2021 heeft CVVE twee multicultiparty’s voor
de jongerenmaatjes georganiseerd, samen met
The Girl Movement en Youth For Christ. Hierbij is
creatief ingespeeld op de mogelijkheden. Omdat er
in juni nog veel beperkingen waren wegens corona,
maar er wel buiten samen gesport mocht worden,
werd er een sportevenement op poten gezet. Dit
multicultizomerfeest op Landgoed Kernhem is
bezocht door 50 jongeren. Dit werd georganiseerd
samen met Allround Training Ede, een nieuwe
samenwerkingspartner. De jongeren deden mee aan
verschillende sportactiviteiten én ze aten poffertjes op
het terras van pannenkoekenhuis Kernhem.
In oktober vond er een tweede multicultiparty plaats in
jongerencentrum Astrant in het centrum van Ede. Dit
feestje was de startactiviteit voor de net gematchte
jongerenmaatjes, daarom was er bewust voor ruimte
voor kennismaking en ontmoeting. Maar liefst 80
jongeren vanuit veel verschillende culturen namen deel
aan dit geslaagde evenement. Er waren verschillende

activiteiten en workshops te doen zoals graffiti
spuiten, haarsieraden maken, marshmallows roosteren
en diverse spellen zoals sjoelen en tafelvoetbal.
Daarnaast werd een creatieve workshop aangeboden
door Boosting Art Work, eveneens een nieuwe
samenwerkingspartner. Alle deelnemende organisaties
hebben zich kort gepitcht, zodat vindbaarheid voor
de jongeren hopelijk -nog- beter is in de toekomst.
Tijdens het event werd bewust samengewerkt met
nieuwkomers. Zo was er een Syrische DJ, een Syrisch
cateringbedrijf en hebben Eritrese moeders gekookt.
Dit zorgt voor meer diversiteit in de organisatie én zij
zijn een rolmodel zijn voor de jongeren.
Activiteiten voor alle leeftijden
Naast de activiteiten voor jongeren vonden er ook
verschillende, kleine en grote, activiteiten voor
volwassenen plaats. In het voorjaar werden er dozen
vol nieuwe boeken gedoneerd door De Toekomst,
deze werden uitgedeeld aan de maatjes. Zij kunnen
dit gebruiken in het contact en bevorderen daarmee
tegelijk het ontwikkelen van de Nederlandse taal.
Terugblikkend op het jaar 2021, bleek er meer mogelijk
dan in 2020. Toch waren er ook in 2021 beperkingen
die corona met zich meebracht. Zo schonk CVVE in
juni altijd aandacht aan Wereldvluchtelingendag.
Hoewel er al veel voorbereiding gedaan was, moest
de actviteiten toch uitgesteld worden tot september.
In juni was er alleen een online actie waarbij enkele
nieuwkomers hun favoriete lied deelden. Muziek
verbindt en de persoonlijke verhalen daarbij nog meer.
Samen met andere Edese organisaties was CVVE in
mei actief betrokken bij Ede viert Fitrfeest. Dit is het
feest dat volgt na de Ramadan en dat moslims over
de hele wereld vieren. In Ede waren verschillende
activiteiten te doen voor moslims én niet-moslims.
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CVVE hielp mee met de high tea-box. De high tea-boxen
kon men voor zichzelf of voor iemand anders afhalen,
waarbij zoveel mogelijk mensen/gezinnen met een
verschillende culturele achtergrond (online) met elkaar
gekoppeld werden. De box bevatte zowel lekkers als
entertainment. Zo vond men uitleg over de viering
van Fitrfeest, gespreksvragen, muziekfilmpjes en een
instructiefilmpje en ingrediënten om zelf koekjes te
bakken. Een succes zo bleek, want alle boxen waren
al snel op. Daarnaast was CVVE initiatiefnemer en
kartrekker van het raamgedicht. Op verschillende
plekken in Ede was een week lang een gedicht van de
Edese stadsdichter Larissa Verhoeff te zien. Zo werd
het Fitrfeest zichtbaar in de stad. Op elke plek gingen
mensen het gesprek aan met voorbijgangers, naar
aanleiding van het gedicht. Mensen konden zelf een
reactie achterlaten naast het gedicht, zodat er een
groeiend kunstwerk ontstond. De vraag naast het
gedicht was ‘Wanneer is voor jou de wereld zoet?’
Deze vraag kan door iedereen beantwoord worden,
ongeacht iemands achtergrond, wat zorgde voor
verbinding over religieuze en culturele grenzen heen.
Het grootste event dat in 2021 plaatsvond was Ode aan de
Vluchteling. Deze avond in Cultura was voortgekomen
uit de werkgroep voor Wereldvluchtelingendag met
onder meer Cultura, Doe- en Leerplaats en Malkander.
Doel van het evenement was om samen stil te staan bij
mensen die op de vlucht zijn of zijn geweest. Die laten
zien hoe het is om opnieuw te beginnen en hoe sterk
en krachtig de mensheid is. Ruim 130 mensen konden
elkaar ontmoeten, genieten van een multiculturele
maaltijd en meedoen aan een afwisselend cultureel
programma met kalligrafie, dans, zang, documentaire
en workshops. Veel programmaonderdelen werden
verzorgd door nieuwkomers, waarvan sommige
voor het eerst een podium kregen. Deze avond was
voor CVVE extra bijzonder, omdat tijdens de maaltijd
de eerste exemplaren van het jubileummagazine
aan Hasna Al Braam en burgemeester Verhulst zijn
uitgereikt, twee mensen die in de afgelopen vijf
jaar nieuw in de gemeente Ede zijn komen wonen.
De tweede helft van het jaar is de aandacht vooral
gegaan naar het coördineren van activiteiten in de

Q1 Jan-mrt
Q2 Apr-jun
Q3 Jul-sep
Q4 Okt-dec
Totaal 2021

Totaal
bemiddeld
9
12
9
5
35

noodopvang in Harskamp. Zie voor een overzicht
hiervan paragraaf 6.5 in dit jaarverslag. In december
sloot CVVE aan bij Ede Viert Kerst. Onder de vlag van
dit event organiseerde CVVE de actie #groenlicht,
aansluitend bij een landelijke actie van de Vereniging
van Asieladvocaten. Geïnspireerd op de situatie in
Polen riep CVVE mensen op om een groen licht te laten
branden voor het raam om daarmee te laten zien dat
mensen uit een vluchtsituatie welkom zijn bij hen. Een
teken van hoop in de periode voor Kerst. Tot slot was
CVVE betrokken bij de organisatie van het jongerendiner
van Ede Viert Kerst. Deze activiteit is wegens de
lockdown in december uitgesteld tot het voorjaar.

3.4

Vraag en aanbod

Waar in 2020 het aantal hulpvragen terugliep door de
coronacrisis, wisten inwoners, partnerorganisaties
en CVVE elkaar in 2021 weer te vinden. Ook al was er
nog steeds hinder van de maatregelen, het leven
kwam minder stil te liggen dan vorig jaar, het werk
ging door. Het aantal hulpvragen die CVVE uitzette in
haar netwerk was in 2021 vergelijkbaar met 2019 en
conform doelstelling. Regelmatig werd er vraag en

Vervuld zonder
oproep
5
8
2
4
19

Vervuld met
oproep
3
4
5
12

Niet vervuld
na oproep
1
2
1
4

Tabel 2. Jaarcijfers 2021 hulpvragen per kwartaal.
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aanbod van fietsen gematcht. Statushouders krijgen bij
hun vestiging wel budget voor een fiets, maar als deze
gestolen wordt (wat helaas nog eens voorkomt in Ede)
is er vaak geen geld voor een nieuwe. Het komt ook voor
dat kinderen een grotere fiets nodig hebben. Gelukkig
is Nederland een fietsland, dus er zijn ook veel inwoners
die nog wel een ongebruikte fiets in de schuur hebben
staan en het fijn vinden als deze een goede bestemming
krijgt. Daarnaast worden er soms babyspullen
gedoneerd en gevraagd en enkele specifieke goederen
zoals een kledingkast, een stofzuiger of een afzuigkap.
Een overzicht van de uitgezette en vervulde oproepen
is te vinden in tabel 2.
Kinderen uit kerkelijke gemeente ‘De Ark’, maakten
zo’n 60 kerstattenties voor mensen vanuit een
vluchtsituatie. Deze werden neergezet bij de
gezamenlijke in-/uitgang van Vluchtelingenwerk en
Stichting Netwerk Dien je Stad. Een coronaproof
actie, waarbij Edese kinderen al op jonge leeftijd leren
omzien naar mensen vanuit een vluchtsituatie. En dit
werd gewaardeerd door de nieuwkomers: binnen twee
dagen waren alle presentjes op.

3.5

Noodopvang

Toen eind augustus bleek dat er een noodopvang voor
Afghaanse evacués in Harskamp kwam, heeft CVVE
snel geschakeld. Dezelfde dag was er overleg in het
team en met de gemeente Ede, ondertussen kwamen
de eerste telefoontjes met hulpaanbod al binnen. Het
contact met het COA kwam één of twee dagen later,
omdat zij nog druk bezig waren met het organiseren
van de opvanglocatie. In de eerste week kwamen er
zo’n 50 tot 100 mails per dag binnen van mensen die
iets wilden betekenen. Snel werd er een vrijwilliger
gevonden om deze mails te ordenen en beantwoorden.
Na de aanvankelijke rellen in Harskamp, wilden vele
inwoners juist een andere kant laten zien. Ook vanuit
de rest van de gemeente Ede en daarbuiten boden
mensen hulp aan. De noodopvang is in totaal 100 dagen
open geweest, ruim drie maanden. Er zijn goederen
ingezameld en activiteiten met en voor kinderen,
jongeren en volwassenen georganiseerd. Na het sluiten
van de noodopvang zijn er kaartjes gestuurd naar de
vrijwilligers om hen te bedanken en was er een borrel
met kernvrijwilligers om na te praten en ervaringen
uit te wisselen. Tevens kregen zij een klein bedankje.
Inmiddels hebben enkele noodopvangvrijwilligers
zich aangemeld voor andere projecten van CVVE,
bijvoorbeeld om maatje te worden. Zo leidt noodhulp
weer tot structurele betrokkenheid van Edenaren bij
nieuwkomers in de Edese samenleving.

ontging mij, omdat ik best druk ben met werken en een
nieuwe liefde in mijn leven. Zag best veel hulp die werd
geboden in de vorm van het doneren van spullen via
het journaal. Maar bij mij zinken dingen altijd wat later
in en vond er nog niks van. Tot ik vrijdagmiddag bij de
supermarkt hier een persoon zag, buitenlandse komaf,
nieuwe schoenen aan en een niet echt bijpassende broek.
Had een paar blikjes energydrinks, wat pakjes melk en nog
wat op de toonbank gelegd en wachtte netjes zijn beurt
af. Hij keek met een soort van verbazing, een blije blik toen
hij aan de beurt was en hij keek vol verbazing naar haar
vriendelijke gezicht en het respect wat ze uitstraalde. Hij
werd in het Engels aangesproken en hij kon in beperkt
Engels terug reageren. Dat was het moment dat ik dacht,
kom ik nu echt iemand tegen uit Afghanistan die nu al op
pad is en z’n boodschapjes doet bij de Plus hier? Ik weet
het niet eerlijk gezegd, maar wat ik wel weet is dat als
dat zo is, ik die man met alle liefde een beetje wegwijs wil
maken in welke vorm dan ook. De onschuld, blijdschap en
verbazing in z’n ogen zegt mij genoeg.”
Goederen en diensten
Kleding
Het doneren van kleding kwam meteen opgang toen
de noodopvang open ging. Bas Sturm, inwoner van
Harskamp, mag daarbij wel met naam genoemd
worden. Hij begon met inzamelen en had in no time
zijn huis en tuin volstaan en het bleef binnenstromen.
Ongesorteerd werd dit naar de opvanglocatie
gereden, waar het Rode Kruis de spullen begon uit

Een man uit Harskamp mailde ons:
“De aankondiging van de komst van vluchtelingen uit
Afghanistan hier in Harskamp en de feitelijke komst
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te delen aan de tijdelijke bewoners. Omdat er veel
mensen waren en er weinig vrijwilligers werden
toegelaten op het terrein, verliep dit in eerste instantie
ongestructureerd. CVVE ondersteunde door met Bas
en het Rode Kruis te sparren en de kennis en ervaring
vanuit de eerdere noodopvang op de Mauritskazerne
te delen. Tevens communiceerde CVVE naar Edenaren
dat kleding (tijdelijk) niet gedoneerd kon worden. In
een kerk in Harskamp stelde ruimte beschikbaar om
de kleding te sorteren, door mensen uit Harskamp en
vrijwilligers van het Rode Kruis. Zo bleek aan welke
items nog gebrek was en kon er gericht ingezameld
worden. Op maandag communiceerde CVVE dat er
op dinsdagavond specifieke kleding kon worden
ingeleverd bij een kerk in Harskamp en een kerk in Ede.
Mensen liepen af en aan op beide locaties. In twee uur
tijd werd een overweldigende hoeveelheid opgehaald.
Zes vrijwilligers brachten de kleding uit Ede de volgende
dag met grote auto’s, busjes en aanhangers naar de
sorteerlocatie in Harskamp. Het Rode Kruis deelde de
volgende dagen gestructureerd kleding uit.

‘‘Als je de goedheid van de mens wilt
aanschouwen, moet je hier een poosje op de
stoep komen zitten.”
Andere spullen
Verder zijn er een aantal inzamelingen geweest voor
specifieke spullen. Zo’n 200 telefoonladers, 12 of meer
ballen, 20 badmintonsets, 200 kaartspellen, 200 paar
oordopjes, 200 paar badslippers, 8 kinderwagens en
nog eens een tot de nok toe gevulde rolcontainer vol
badslippers, dienbladen en notitieboekjes vonden
hun weg van hulpvaardige Edenaren naar dankbare
Afghanen. Driemaal konden er enkele dagen lang
specifieke spullen worden ingeleverd. Telkens
fungeerden 3-5 huisadressen in Ede en Harskamp
als inleverpunt en brachten de inzamelaars de
spullen gesorteerd naar CVVE. Tot slot zijn er tekenen knutselspullen gedoneerd en haalden mensen
geld op om dit soort materialen te kopen voor de
kinderactiviteiten. Ook werd er een kast gegeven om
deze spullen in op te ruimen. In samenwerking met een
basisschool is er een schoenendoosactie opgezet. Edese
kinderen vulden een schoenendoos met schrijfwaren,
knutseldingetje en speelgoedjes en die werden
uitgedeeld aan Afghaanse kinderen op de noodopvang,

Aantal activiteiten
Aantal keer inzet van vrijwilliger
Aantal unieke vrijwilligers
Aantal vrijwilligersuren

Kinderen
49
239
73+
833+

zodat ze allemaal weer wat eigen spulletjes hadden. De
120 pakketten werden aangevuld met vrolijke mutsen
van Stichting Kinderen van de Evenaar.
Vertalers
Enkele Afghaanse en Iraanse mensen uit het netwerk
van CVVE gaven aan dat ze beschikbaar waren om te
tolken/vertalen naar Dari, Pasjtoe of Farsi. Wij hebben
hen gelinkt aan Vluchtelingenwerk om te ondersteunen
bij het geven van voorlichting over de procedure.
Nee-zeggen
Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, houdt
soms ook in dat er dingen aangeboden worden die
niet aansluiten op de vraag. Regelmatig moest CVVE
‘nee’ moeten verkopen aan betrokken inwoners,
bijvoorbeeld aan mensen die meubels aanboden of
tweedehands onderbroeken. Mensen die kinderen
bij hen thuis wilden opvangen of iets aanboden voor
één of twee personen, terwijl er ruim zevenhonderd
mensen op de opvanglocatie zaten. CVVE heeft hen
zoveel mogelijk verwezen naar andere plekken en
organisaties, waar hun aanbod mogelijk wel passend
kon zijn. Ook mensen die aan de andere kant van
het land wonen, werden verwezen naar AZC’s en
welzijnsorganisaties in hun buurt.
Activiteiten
Omdat er geen zinvolle dagbesteding op het terrein
was, was er al snel behoefte aan een activiteitenaanbod.
Allereerst voor de kinderen die niet naar school
gingen. Dit is vervolgens uitgebreid met activiteiten
voor jongeren en volwassenen. Op het terrein is een
activiteitenbord gezet die werd bijgehouden door een
vrijwilliger. Enkele bewoners van de opvanglocatie
hielpen mee bij de activiteiten, onder andere om te
vertalen. Zie voor een overzicht van aantallen en
vrijwilligersuren tabel 3.
Kinderactiviteiten
Op bijna alle doordeweekse ochtenden waren er van
10:00 tot 12:00 uur activiteiten voor de kinderen op de
noodopvang. Dagelijks waren er 5 vrijwilligers die met
50-100 kinderen in de basisschoolleeftijd sportieve,
muzikale, creatieve en educatieve activiteiten deden.
Vrijwilligers bedachten zelf een programma en regelden
materialen.

Jongeren
20
125
Ca. 40-45
246+

Volwassenen
28
144
Ca. 70-80
301+

Totaal
97
508
Ca. 200
1380+

Tabel 3. Cijfers activiteiten noodopvang Harskamp 2022
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spelen, een populaire sport in Afghanistan. Via het
netwerk kon worden voorzien in een cricketspel
en dit werd een terugkerende activiteit. The Girl
Movement, één van onze samenwerkingspartners
in het jongerenmaatjesproject, deed wekelijks op
zondagmiddag een ‘girls only’ activiteit en daarnaast
waren er nog enkele losse sport- en creatieve activiteiten
door groepen inwoners uit de regio Harskamp. Ook
Youth for Christ, een andere samenwerkingspartner,
werkte twee keer mee aan een sportmiddag. Met de
sportactiviteiten deden meestal zo’n 30 deelnemers
mee en bij de meidenmiddagen waren er zo’n 60
deelnemers.

Elke dag had een vaste contactpersoon, die ook zelf
vrijwilligers regelde voor die dag. GastenContact nam
een dag voor hun rekening en de samenwerkende
kerken in Harskamp ook. Anderen hadden zich
rechtstreeks bij CVVE gemeld. CVVE bracht de
contactpersonen met elkaar in verbinding, faciliteerde
en stelde kaders (bijvoorbeeld een instructiebrief met
do’s en don’ts voor vrijwilligers). Na enkele weken is ook
de coördinatie opgepakt door een vrijwilliger en werd
er een centrale vrijwilligerspool en rooster gevormd.

‘‘Even een verslagje van vanmorgen: het
was weer gezellig druk van morgen. Jammer
genoeg lukte het maken van de kastanjediertjes
niet echt. Gelukkig hadden we de krasplaten
nog en die zijn allemaal opgegaan! Verder met
een aantal kids woordjes geleerd, gelezen en
geschreven en gezellig spelletjes binnen en
buiten gedaan. We hebben weer een hoop
blije gezichten gezien!”
Jongerenactiviteiten
Toen de activiteiten voor kinderen liepen, is het
aanbod uitgebreid met activiteiten voor jongeren.
Zo’n twee à drie keer per week waren er activiteiten
waarbij kon worden ontspannen, gesport en waarbij
Nederlands werd geleerd. Bij het sporten kwam
naar voren dat de jongeren graag cricket wilden

Activiteiten voor volwassenen
In de eerste weken waren er activiteiten om kennis te
maken met de leefomgeving. Een wandeling in en om
Harskamp onder begeleiding van vrijwilligers en met
de bus naar Ede om daar inkopen te doen, waarbij
vrijwilligers hen wegwijs maakten. Daarna zijn er ter
ontspanning muziekavonden en spelletjesavonden
op het terrein georganiseerd, door diverse groepen
vrijwilligers. En werd er gevolleybald in De Spil. Speciaal
voor vrouwen en moeders met peuters was er een
vrouwenmiddag en een les ‘muziek op schoot’. In de
laatste weken werd er ook taalles gegeven en konden
Afghaanse mensen bij Edenaren thuis eten, onder de
noemer ‘Meet & Eat’. Er is samengewerkt met inwoners
van Harskamp, het COA, een kerk uit de omgeving,
Musicans without Borders, GastenContact, Malkander
en het CJG.

“Ik merkte dat zij echt behoefte hadden om het
verhaal te delen wie ze waren in Afghanistan,
hoe het zo snel veranderde en ze halsoverkop
hebben moeten vluchten. Je merkt dat deze
mensen nog aan het trauma-verwerken zijn
en nog steeds worden geconfronteerd met
slechte berichten uit Afghanistan. (…) Zij
wilden er echt over praten, maar dat is voor
ons zeker ook confronterend. Het wordt dan
echt in plaats van een nieuwsfeit.”
Al met al zijn er zo’n 200 vrijwilligers ingezet en minstens
1400 uur aan inzet door vrijwilligers. Waarschijnlijk
liggen de werkelijke aantallen nog hoger, omdat er ook
veel via via geregeld werd binnen het netwerk. Afgezet
tegen de uren van het medewerkersteam (19 weken, 20
uur, dus in totaal 380 uur), is er een globale schatting
te maken dat één uur betaalde coördinatie ongeveer
vier uur aan vrijwillige inzet opleverde. Dat droeg eraan
bij dat mensen die halsoverkop gevlucht zijn, mochten
ervaren dat ze gezien worden en dat er mensen zijn
die om hen geven. En dat Harskampers en Edenaren
ervaarden dat vluchtelingen met een andere culturele
achtergrond mensen zijn zoals ieder ander.
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3.6

Communicatie en
informatievoorziening

In 2021 vertrok na enkele jaren de communicatievrijwilliger
én werd er een nieuwe vrijwilliger gevonden die ook
met nieuwe ideeën kwam. Zo werd er een ‘social media
huisstijl’ ontwikkeld. In de opmaak van de afbeeldingen
die geplaatst worden komen de kleuren van CVVE
herkenbaar terug en wordt onderscheid gemaakt in
maatjesoproepen, hulpvragen en andere berichten.
Jubileummagazine
In najaar 2015 opende de noodopvang op de
Mauritskazerne in Ede. In deze periode ontstond ook
CVVE als burgerinitiatief. Graag had CVVE eind 2020 bij
dit vijfjarig jubileum stilgestaan met een multiculturele
reünie met mensen uit haar netwerk. Maar helaas gooide
corona hiervoor roet in het eten. Om toch stil te staan
bij wat er afgelopen vijf jaar allemaal is opgebouwd, is er
in het jubileumjaar 2021 een eenmalig magazine met de
titel Samen thuis in Ede samengesteld. Een tijdschrift vol
met mooie en ontroerende verhalen over verbinding en
samen thuis zijn in Ede en met interviews met nieuwe
en oude Edenaren. Het bewaarnummer is verspreid
binnen het netwerk van CVVE samenwerkingspartners
en op verschillende openbare plekken in Ede. Bijzonder
was dat er juist bij de lancering van het magazine
opnieuw een noodopvang in de gemeente Ede was.
Online communicatie
De social media kanalen en website van CVVE zijn
belangrijke communicatiemiddelen om Edenaren te
bereiken die van betekenis willen zijn voor mensen
vanuit een vluchtsituatie. Er kwamen veel nieuwe
volgers bij toen de noodopvang in Harskamp open
ging. Ruim 2100 mensen volgen CVVE op Facebook,
ruim 500 op Instagram, zo’n 130 op Twitter en 75 op
LinkedIn. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief
steeg naar 477. Het bericht met het grootste
bereik op Facebook was de eerste hulpvraag van
de noodopvang, dit bericht bereikte maar liefst
10.540 personen. Er zijn veel extra nieuwsbrieven
verstuurd. Communicatie naar Edenaren was een
belangrijk deel van het werk rondom de noodopvang.
CVVE in het nieuws
CVVE werkte mee aan een artikel in de Ede Stad over het
5-jarig bestaan en de uitgave van het jubileummagazine
en twee uitzendingen van XON (Omroep Ede). Eén van
de maatjescoaches van CVVE stond in de Ede Stad in
het kader van ‘vrijwilliger in beeld’. Daarnaast werd
CVVE nog vijfmaal genoemd in artikelen in de Ede Stad
met betrekking tot de noodopvang in Harskamp. De
Gelderlander schreef een artikel over de Meet & Eat en
Omroep Gelderland maakte een item over de inzameling
van telefoonladers, waaraan CVVE meewerkte. Dit item
van Omroep Gelderland werd de volgende dag ook
uitgezonden tijdens het NOS Journaal van 12:00 uur,

bij het regionieuws. Tweemaal werd een medewerker
geïnterviewd op Groot Nieuws Radio en eenmaal voor
het Nederlands Dagblad, ook met betrekking tot de
noodopvang in Harskamp. CVVE koos ervoor om hieraan
mee te werken, onder andere om de beeldvorming over
Harskamp positief te beïnvloeden, zichtbaar te maken
dat veel mensen zich inzetten voor mensen vanuit een
vluchtsituatie en vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

3.7

Klanttevredenheid

Vrijwilligers
25 vrijwilligers hebben het klanttevredenheidsonderzoek van CVVE ingevuld. Gemiddeld geven zij CVVE als
organisatie een 8,6. Iemand licht toe: “Je krijgt veel vrijheid in de uitvoering van het vrijwilligerswerk, maar ook
de ondersteuning wanneer je die nodig hebt. Het team
ziet je echt en denkt in mogelijkheden. Ook merk je dat ze
erg betrokken zijn in hun werk. Wat ze als organisatie uitdragen doen ze ook echt in de praktijk.” “Doen dit werk al
duidelijk langer en weten veel op dit gebied,” merkt een
respondent op. En iemand anders zegt: “CVVE is vanaf het begin heel erg betrokken bij het maatjescontact,
maar als ze zien dat het goed gaat, weten ze ook wanneer
ze wat meer afstand kunnen nemen. Ik heb het als heel
plezierig ervaren dat jullie zo betrokken waren. Zeker in
het begin van een maatjescontact is het fijn om te weten
dat je met vragen terecht kan bij CVVE. De verschillende
medewerkers met wie ik in contact ben geweest waren
ook allemaal kundig en hebben het hart op de goede
plaats.” “Bereikbaar, betrouwbaar en behulpzaam” vat
een andere vrijwilliger het samen.
Mensen vanuit een vluchtsituatie
6 volwassen statushouders hebben het klanttevredenheidsonderzoek ingevuld. De taalbarrière speelt daar
een rol in, zij moeten de vragen kunnen begrijpen en
snappen hoe je een (online) enquête invult. Daarnaast
is het lastig om aan hen het doel uit te leggen. De respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld geven
gemiddeld een 9,5 aan CVVE als organisatie. “Heel tevreden” zegt iemand. “Aardige mensen en serieus” licht
een ander toe. Aan de ISK-leerlingen die deelnamen aan
het jongerenmaatjesproject is niet het hele klanttevredenheidsonderzoek voorgelegd, maar alleen de vraag
gesteld ‘wat vind je van CVVE?’ Zij konden (op papier)
kiezen uit tien smileys lopend van rood en verdrietig
kijkend, naar groen en blij kijkend, wat correspondeert
met cijfers van 1 tot en met 10. Deze vraag is negenmaal
beantwoord. Gemiddeld geven zij CVVE een 9.
Als de twee groepen samengevoegd worden, brengt
dat een totaal van 15 respondenten die CVVE gemiddeld
een 9,2 geven.
Samenwerkingspartners
De klanttevredenheidsvragenlijst is door 14 samenwerkingspartners ingevuld. “Ik vind jullie ontzettend gedre14

ven en betrokken mensen” schrijft iemand. En een ander
noteerde: “Het contact met CVVE is altijd heel prettig.
Men stelt zich heel constructief op in de samenwerking.
Het aanbod van CVVE is geweldig, gericht op onze gezamenlijke doelgroep vluchtelingen.” Gemiddeld geven
samenwerkingspartners CVVE als organisatie een 8,9.

4. Leerpunten en
ontwikkelpunten
2021 was opnieuw een coronajaar. Het vele thuiswerken en de periodes van beperkt bezoekers thuis
ontvangen, bemoeilijkten het werk. Meer dan het jaar
ervoor werden de mogelijkheden benut die er waren.
Toch op huisbezoek bij statushouders, toch een dag
in de week op kantoor werken voor de teamspirit.
Online verbinding is beter dan niks, maar haalt het niet
bij echte ontmoetingen. Dat geldt niet alleen voor het
medewerkersteam, maar ook voor maatjeskoppels.
In de periode van de noodopvang was het regelmatig
onduidelijk wanneer de opvang zou sluiten. Eerst was
dat 5 oktober. Op de dag zelf werd ad hoc besloten dat
de opvang langer open bleef. De activiteiten waren
de dagen ervoor afgerond, de spullen opgehaald.
Sommige vrijwilligers kwamen meteen weer in actie,
anderen haakten af. De opvang bleef vervolgens open
tot 1 november, maar een paar dagen daarvoor bleek dit
1 december te worden. Regelmatig was het onduidelijk
of vrijwilligers zich de volgende week nog konden
inzetten of niet. Dat belemmerde de coördinatie. Er
ging veel tijd zitten in het achterhalen van informatie
en het motiveren van vrijwilligers. Op een gegeven
moment besloot CVVE zich niet meer te laten leiden
door potentiële einddata, maar zelf regie te nemen
en toch plannen te maken voor iets langere termijn.
Medewerkers gingen zich instellen op een duurloop, in
plaats van telkens sprintjes te trekken naar een finish
die opschoof als het eind in zicht was. CVVE leerde zich
minder reactief en meer proactief op te stellen.

Met één been in het ene project staan en met één
been in het andere was uitdagend en pittig. Naast
de noodopvang liepen ook de werkzaamheden voor
het maatjesproject, het jongerenmaatjesproject en
de ontmoetingsactiviteiten door. Dat vroeg om extra
inzet van onszelf als medewerkers en multitasken.
We zijn dan ook dankbaar dat we tijdelijk een extra
projectcoördinator aan het team van CVVE konden
toevoegen.
Tot slot leerde CVVE werken met een opvang binnen de
gemeente, maar buiten de stad Ede. Werken met een
dorpsgemeenschap brengt een eigen dynamiek met
zich mee. Een ervaring die meegenomen wordt als er
mogelijk een AZC bij Deelen komt.

5.

Ontwikkeling in het
werk(veld)

Taalvragen
Eind 2021 is er afstemming geweest met de coördinator
van de taalmaatjes/taalcoaches van Vluchtelingenwerk
(VWN). Zij richten zich echt op de taal, CVVE op sociaal
contact, was de stelregel. CVVE kreeg echter steeds
vaker ook taalvragen binnen. Ook de nieuwe wet
inburgering die in 2022 wordt ingevoerd, heeft invloed
op welke hulpvragen die VWN kan aannemen. De
richtlijn is nu dat taalvragers die ook elders onderwijs
volgen (dat kan inburgering zijn, maar ook andersoortige
opleiding) bij VWN aangemeld kunnen worden. Maar
dat mensen die vrijgesteld zijn van verdere inburgering,
omdat zij bijvoorbeeld niet gealfabetiseerd waren, naar
CVVE worden verwezen. Taal is bij CVVE geen doel op
zich, maar een middel tot contact. En natuurlijk gaat de
taal vooruit door het contact, omdat Nederlands wel
de voertaal is en er dus in de praktijk geoefend wordt.
Statushouders zeggen weleens: ‘door het contact met
mijn maatje durf ik beter Nederlands te spreken’.
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Ondersteuning voor (ex-)AMV’s
Sinds januari 2021 worden 18+ jongeren die
kamersgewijs wonen, niet meer ambulant begeleid
door Yoin Lindenhout. Vluchtelingenwerk helpt deze
jongeren met financiële en juridische vragen. Maar er
is meer nodig. Er zijn situaties waarin behoefte is aan
begeleiding bij alledaagse zaken, zoals het uitvoeren
van kleine reparaties in huis. Het sociale netwerk
van deze jongeren is veelal beperkt. De gemeente
Ede heeft in het voorjaar aan CVVE gevraagd welke
mogelijkheden er zijn om de steun te bieden die deze
jongeren nodig hebben, zodat zij kunnen landen in de
Edese samenleving, tot leren kunnen komen en hun
netwerk en sociale contacten kunnen uitbreiden. Ook
mentoren op de woongroep van Yoin Lindenhout zien
de noodzaak om te werken aan netwerkverbreding
bij de jongeren en hebben dit benoemd als één van de
speerpunten voor de komende tijd. CVVE kwam op het
spoor van ‘Mijn Tweede Familie’, een bestaand project
waarbij een jonge (ex-)AMV wordt gekoppeld aan een
gezin. Dit project is opgezet door SOVEE in Amersfoort
(in samenwerking met Pharos) en won in 2020 een
Appeltje van Oranje. CVVE en SOVEE staan er positief
tegenover om dit project ook in Ede uit te rollen. De
gemeente heeft echter de keuze gemaakt om eerst
het beleid verder te ontwikkelen. En voor 2022 is de
subsidieaanvraag voor Mijn Tweede Familie (voorlopig)
afgewezen.
AZC
In de zomer van 2021 namen de gemeenteraad en het
college een positief besluit ten aanzien van de komst
van een AZC in Deelen. Of het AZC er in de loop van
2022 daadwerkelijk komt, zal blijken wanneer de
bezwaarprocedure volledig is doorlopen. CVVE wil
graag ook in de context van het AZC de verbinding
tussen mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren
bevorderen. CVVE en de gemeente Ede hebben hier
vroegtijdig afstemming over. De kracht van CVVE ligt
in het inzetten van het lokale netwerk, aanvullend aan
het werk dat COA op landelijke en regionale basis doet.
CVVE hecht aan een goede onderlinge samenwerking.

6. Vooruitblik 2022
Na de hectische periode rond de noodopvang
in Harskamp, zal het team van CVVE begin 2022
gebruiken om te herbronnen. De bestaande projecten
bestendigen en door ontwikkelen. Investeren in het
team, juist omdat er al twee jaar zoveel thuisgewerkt
wordt. Samen terug naar de kern, de why, how & what
van de organisatie. De visie en missie tegen het licht
houden. Doet CVVE nog de goede dingen en doet zij de
dingen goed? Waar liggen kansen en mogelijkheden en
waar zitten risico’s en belemmeringen? Tijd voor een
goed gesprek en om verder te bouwen aan CVVE op het
fundament dat er ligt.

Maatjesproject
In 2022 zal CVVE extra insteken op werving van nieuwe
vrijwilligers en het bereiken van statushouders. Oudvrijwilligers die in het verleden maatje zijn geweest,
zullen worden benaderd met de vraag of ze opnieuw
een maatje voor iemand willen zijn. Er zullen posters
worden gemaakt om op te hangen op plekken waar veel
statushouders komen (te denken valt aan taalscholen
en de wachtruimte bij Vluchtelingenwerk), waarin
mensen in hun eigen taal worden aangesproken. En er
zullen naast informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers,
ook bijeenkomsten worden georganiseerd voor
mensen vanuit een vluchtsituatie, met statushouders
die al langer in Ede wonen en een brugfunctie kunnen
vervullen. Hopelijk komen hierdoor meer rechtstreekse
aanmeldingen van statushouders zelf én krijgen
statushouders die hier al langer zijn de kans om zich
vrijwillig in te zetten.
Jongerenmaatjesproject
Binnen het jongerenmaatjesproject gaat CVVE in 2022
gerichter aan de slag met het werken aan doelen die
de persoon uit een vluchtsituatie heeft, vaak op het
gebied van taal en cultuur, maar soms ook op het
gebied van een bijbaantje zoeken of een opleiding
kiezen. Deze doelen worden niet uitgevraagd bij het
kennismakingsgesprek, maar komen gaandeweg
boven naarmate de vertrouwensrelatie groeit.
Daarnaast is financiële continuering vanuit de
gemeente Ede van belang, na afloop van de meerjarige
opstartbijdrage van het Oranje Fonds en het VSBfonds,
wat vanaf 2023 het geval is. Een kroon op het werk is
dat het jongerenmaatjesproject in 2022 één van de 39
kanshebbers is voor een Appeltje van Oranje. Een prijs
die het Oranje Fonds jaarlijks uitreikt aan succesvolle
sociale initiatieven.
Ontmoetingsactiviteiten
Ook als er ten gevolge van het coronavirus beperkende
maatregelen blijven, blijft CVVE inzetten op de
mogelijkheden tot verbinding. Opgedane ervaringen
uit 2020 en 2021 worden daarbij ingezet. Zoals een
‘doorstroom’ event, ontmoetingen in kleine groepjes
en sportactiviteiten in de buitenlucht. In 2022 zal CVVE
blijven afstemmen op de geldende maatregelen en
zowel creatief als verantwoord de ruimte te benutten
die er is.
Verder maakt CVVE plannen voor de (mogelijke) komst
van een AZC bij Deelen. En zal zij mogelijk opnieuw met
de gemeente in gesprek gaan over het project ‘Mijn
Tweede Familie’.
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7. Samenwerkingspartners
CVVE staat voor verbinding. Tussen mensen uit een
vluchtsituatie en Edenaren, maar ook tussen organisaties en netwerkpartners. CVVE vindt het belangrijk
om echt samen te werken: elkaar aan te vullen en te
versterken. In 2021 werd onder andere samengewerkt
met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
Yoin Lindenhout
Youth for Christ Ede
The Girl Movement
GastenContact
Thuis in Zuid
Cultura
KenHem Community
Malkander
Astrant
Sportservice
Leger des Heils
Nidos
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
Internationale Schakelklas (ISK)
Basisschool Al Amana
Stichting Sabiel
Zorgzame Kerk (taalondersteuning Open Hof)
Stichting Present Ede
COOK
Flower Power
Refugee Academy – Learning Crossroads for
Refugee Inclusion

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rode Kruis
Diverse kerken in Harskamp en Ede
Diaconaal Platform Ede (DPE)
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Homestart / Moeders informeren moeders
Buurtzorg
Opella
Stimenz
Musicans Without Borders
Allround Training Ede
Boosting Art Work
Doe- en Leerplaats

CVVE wordt financieel gesteund door de gemeente
Ede, het Oranje Fonds en het VSBfonds. Ook mocht er
afgelopen jaar een gift in ontvangst genomen worden
van wijdoenmee.nu (onderdeel van Haëlla Stichting).
Daarnaast kreeg CVVE dit jaar donaties van kerken en
particulieren. Dat stemt dankbaar. Alles wat beschreven
is in dit jaarverslag kon gedaan worden dankzij deze
bijdragen. Deze donaties hebben verbindingen tussen
Edenaren en mensen uit een vluchtsituatie mogelijk
gemaakt. Dat is voor vele mensen van blijvende waarde!

8. Financieel resultaat
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Contactgegevens
Harma Jansma, projectleider
Adres: Stationsweg 109, 6711 PN Ede
Telefoonnummer: 06-41039563
E-mailadres: harma@cvvede.nl
Website: www.cvvede.nl
CVVE is onderdeel van Stichting Netwerk Dien je Stad.
Voor meer informatie: Eelke Dekens, directeur-bestuurder.
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