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Voorwoord
De stroom van nieuwe vluchtelingen eind 2015 is in 2016 niet doorgezet. Maar daarmee is het niet minder
van belang om de nieuwe statushouders een plek te laten innemen in onze samenleving. Ook het afgelopen
jaar heeft Sihva weer handen en voeten kunnen geven aan het zijn van een naaste voor de vluchteling
(statushouder) in Alblasserdam.
Grote dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die met grote regelmaat zich inzetten. Ook zijn we blij het de
start van een het Repaircafé. Het heeft veel tijd en inspanning gekost, maar inmiddels draait het al enkele
maanden succesvol. In het jaarverslag wat voor u ligt informeren wij u graag over onze activiteiten en
leggen we financiële verantwoording af door de publicatie van onze jaarrekening van 2016.
De activiteiten 2016 willen we doorzetten in 2017. Daarom in dit document een doorkijk naar de begroting
2017 met dit jaarverslag.
Aan God alle eer.

Het bestuur
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1. SIHVA
1.1 Historie
In Alblasserdam zijn de afgelopen jaren steeds meer vluchtelingen uit verschillende delen van de wereld
neergestreken, mede omdat nieuwe conflicthaarden zoals de burgeroorlog in Syrië voor een toenemende
vluchtelingenstroom zorgen. Tegelijkertijd zorgen ontwikkelingen in de wetgeving en bezuinigingen ervoor
dat er vanuit de overheid steeds minder middelen voor hulp aan vluchtelingen beschikbaar zijn, ook in
Alblasserdam. Een aantal kerken in Alblasserdam hebben sinds 2013 de handen ineengeslagen en verlenen
samen hulp aan nieuw ingekomen vluchtelingen in Alblasserdam.
Genoemde kerken in Alblasserdam zien het als hun taak om met handen en voeten gestalte te geven aan
de opdracht die Jezus aan de gelovigen meegeeft: “Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten
gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij
hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis
geweest en gij zijt tot Mij gekomen” (Matt. 25:35-36, NBG).
De oprichting van Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Alblasserdam (SiHVA) is een resultaat van
deze samenwerking.
SIHVA ontplooit haar activiteiten in nauwe samenwerking met het Diaconaal Platform van Alblasserdam.
SIHVA wil op deze wijze een hand en een voet van de kerken in Alblasserdam en het ICF zijn. Er is periodiek
overleg voor afstemming dan wel het geven van verantwoording van de verkregen middelen.

1.2 Ontwikkelingen
De wereld waarin wij leven is vol dynamiek en verandering. Onze samenleving kan alleen bestaan als er
zorg voor is voor de zwakkeren en de minderheden. Een bijzondere groep zijn de vluchtelingen en zeker zij
die hun thuisland hebben verlaten omdat ze daar niet meer veilig zijn. Het is van groot belang dat zij binnen
onze samenleving een volwaardige plek vinden waarin zij tot hun recht kunnen komen en aan hun
verplichtingen kunnen nakomen. In het contact is het van belang om de gehele mens te zien.
SiHVA heeft op basis van de ontwikkelingen en ervaringen in 2016 besloten de missie en visie te herijken.
De onderstaande herijkte missie en visie zal in 2017 met belanghebbenden worden besproken, waarna
deze – aangepast – door het bestuur wordt vastgesteld.
Een belangrijke herijking betreft het beeld dat er geen sprake is van noodhulp (statushouders hebben dit
reeds ontvangen) en dat de lokale ondersteuning bedoeld is om een bijdrage te leveren aan het zelfstandig
kunnen functioneren in onze samenleving. Daarom gaan we naast de ander staan en nemen we geen
verantwoordelijkheid over. De herijkte missie en visie is in dit jaarverslag opgenomen.

1.3 Missie
Als Christen uitreiken naar de vluchteling in zijn of haar situatie om tot een gelijkwaardige relatie te komen
in onze samenleving.

1.4 Visie
‘De vluchteling’ bestaat niet. Er zijn verschillende herkomsten van groepen en ook dan kunnen er
verschillen in de groep zijn. Ook de eerste behoeften kunnen sterk verschillen. Laat staan dat langdurige
contacten nieuwe vragen oproepen. Kortom, er is dynamiek waar rekening mee gehouden moet worden.
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Het doel van SIHVA wordt bereikt door activiteiten aan te bieden die de vluchteling helpt bij:
• Het onderdeel zijn van de sociale verbanden in onze gemeenschappen (zoals gezin, school, kerk,
verenigingen en werk);
• Het schakelen tussen de culturen van herkomst en die in Nederland;
• De persoonlijke ontwikkeling tot een gewaardeerd en geliefd persoon die in relatie tot de ander
staat.
SiHVA fungeert als schakel tussen vrijwilligers die iets willen en kunnen betekenen voor vluchtelingen en de
vluchteling zelf. De activiteiten die vanuit SIHVA worden aangeboden zijn:
- Concrete hulp en ondersteuning;
- Bieden van een maatje in de eerste periode in Nederland;
- Praktische trainingen en lessen, zoals: taalles, fietsles en naailes;
- Sociale activiteiten, zoals: feestavonden, uitjes en ontmoeting;
- Activering via Repair Café.

1.5 Samenwerking
SiHVA wil hand en voet zijn van de Alblasserdamse kerken en het ICF. SIHVA maakt gebruik van de
structuren en hulpbronnen die reeds beschikbaar zijn.
De activiteiten van SiHVA vinden plaats in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld: Vluchtelingenwerk
Zuidwest Nederland; Stichting Welzijn Alblasserdam en Woonkracht10.

1.6 Bestuur
Het bestuur van SiHVA wordt gevormd door leden uit de verschillende kerkgenootschappen die
Alblasserdam rijk is.

•
•
•
•

Evelien van Dolder, voorzitter
Geertrude van Hofwegen, secretaris
Janco Bergkamp, penningmeester
Chiel Jan van Hofwegen, lid
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2. JAARVERSLAG
2.1 Een terugblik op 2016
We mogen terug kijken op een mooi 2016 met dank aan een brede achterban en de trouwe vrijwilligers.
2016 was een jaar waarin nog meer vluchtelingen een vast maatje hebben gevonden. Ook hebben we met
dank aan de achterban, een grotere opslag en een eigen bus (rijdt gemiddeld 2 avonden per week) nog
meer materiele hulp kunnen bieden in de vorm van o.a. meubels en kleding.

2.2 2016, een jaar vol van activiteiten
2016 was een jaar van veel extra en nieuwe activiteiten. Zo werden er structureel feestavonden met en
voor de vluchtelingen georganiseerd waarin verschillende mensen en culturen elkaar ontmoeten.
Ook zijn er fietslessen gegeven, speciale mannenactiviteiten georganiseerd en is het Repaircafé in
september daadwerkelijk van start gegaan. Verder activiteiten zijn een aantal kinderuitjes, een jaarlijkse
BBQ, een zelfverdedigingscursus en een aantal toerustingsavonden voor de vrijwilligers om hun werk goed
te kunnen doen.

2.3 Samen sterk
SiHVA ziet haar functioneren in het logische verlengde van de kerken, waarbij met het Diaconaal Platform
het eerste contact is.
SiHVA heeft veel tijd geïnvesteerd in het zoeken van samenwerking en de afstemming van werkzaamheden
met de gemeente Alblasserdam en andere (professionele) organisaties. De samenwerking met het
professionele veld is gelegd via Vluchtelingenwerk. Gemeente Alblasserdam is opdrachtgever van
Vluchtelingenwerk en legt aan de gemeente verantwoording af. Daar waar SIHVA betrokken is wordt dit
benoemd/ meegenomen in de verantwoording.

2.4 Financieel gezond
We mogen dankbaar terugkijken op een financieel stabiel jaar. Een jaar waarin de inkomsten en uitgaven
een grote stijging lieten zien. Daarbij zijn we dankbaar voor het grote aantal giften van particulieren, kerken
en andere instanties.
Deze giften hebben het mogelijk gemaakt dat naast alle ondersteuning en activiteiten ook geld kon worden
geïnvesteerd in de opzet van het Repaircafé en de aanschaf van een eigen transportbus.

2.5 Op naar 2017
In 2017 wil Sihva een aantal nieuwe stappen maken. Een korte opsomming:
- Vaststellen nieuwe missie en visie
- Verdere ‘professionaliseren’
- Uitbreiden activiteiten Repaircafé
- Actieve fondsenwerving
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3. JAARREKENING 2016
3.1 Inkomsten en uitgaven Sihva
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3.1 Toelichting inkomsten
2016 begon met een voorzichtige begroting. Al snel bleek dat er meer geld nodig was voor acties,
activiteiten en de aanschaf van zowel een eigen transportbus als de opstart van het Repaircafé. Met dank
aan de kerken, particulieren en instanties is het mogelijk gebleken alle kosten te kunnen dekken.

3.2 Toelichting uitgaven
We zijn blij dat de grote uitgaven voor een transportbus en de start van het Repaircafé mogelijk zijn
gemaakt. Daarnaast zijn er ook veel extra en nieuwe activiteiten opgestart om de vluchtelingen verder te
helpen in hun leven, het inburgeren in de maatschappij en de contacten met anderen.

3.3 Repaircafé
Het repaircafe is in 2016 opgestart. De totale uitgaven zijn € 3.582,50. Zoals van tevoren reeds begroot en
ingeschat heeft het Repaircafé in 2016 een tekort opgelopen van bijna € 2.500,00.
De doelstelling voor 2017 is dat het Repaircafé minimaal quitte zal draaien. Hiervoor is het nodig dat meer
participanten aan het Repaircafé worden toegewezen. In overleg met de gemeente en stichting Smile
wordt hierover overleg gepleegd. Mocht dit niet leiden tot voldoende plekken zal er wellicht opnieuw een
beroep moeten worden gedaan op zowel de gemeente als de kerken om in dit tekort bij te springen.
Hieronder volgt zoals die zijn terug te lezen in de jaarrekening van Sihva. Voor meer informatie over de
inkomsten en uitgaven en het reilen en zeilen van het Repaircafé verwijzen wij u naar het aparte jaarverslag
Repaircafé.

3.4 Balans per 31-12-2016
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4. RAMING INKOMSTEN EN UITGAVEN 2017
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