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Inleiding 

De Werkgroep Goede Buren Eemnes is in september 2016 opgericht door een aantal 

inwoners van Eemnes om bij te dragen aan de integratie van statushouders, 

vluchtelingen met een verblijfsvergunning, in ons dorp. In 2017 is de Stichting Goede 

Buren Eemnes opgericht, een omzetting van deze werkgroep tot een stichting, met een 

bestuur van vijf leden. De oprichtingsakte en de statuten zijn gepasseerd bij 

Notariskantoor Eemnes. 

Het doel van de Stichting Goede Buren Eemnes is omschreven als het verlenen van 

hulp en bijstand aan mensen die vanuit het buitenland in Eemnes komen wonen, in het 

bijzonder vluchtelingen die als statushouder worden aangemerkt en die de Nederlandse 

taal niet machtig zijn. 

 

Van de bestuurstafel 

In de afgelopen periode is het bestuur vier keer bij elkaar geweest. Yvonne van Es, 

secretaris, is in januari 2019 afgetreden en opgevolgd door Wim van Tol. Bert Visser 

is als bestuurslid afgetreden. Aangezien er geen dwingende noodzaak was vanuit de 

statuten heeft het bestuur besloten geen opvolger voor hem te zoeken. 

De kascommissie, bestaande uit de heer Jan van Hamond en mevrouw Liesbeth 

Lemckert, heeft het financieel verslag over 2018 goedgekeurd. 

 

Bestaande activiteiten 

Taalcafé Eemnes 

Het Taalcafé Eemnes is een laagdrempelige voorziening, waar iedereen welkom is die 

Nederlands wil leren. Het Taalcafé komt elke vrijdagochtend bij elkaar in de 

Bibliotheek van Eemnes. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die de taal willen 

leren en mensen die daarbij als vrijwilliger willen helpen.  

Ook in de zomermaanden zijn we doorgegaan met het Taalcafé Eemnes. In die periode 

kwamen ook schoolgaande jongeren naar het Taalcafé om in de schoolvakantie extra a 

te oefenen met het Nederlands. Eind november bezocht Sinterklaas het Taalcafé. 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

  



Het aantal bezoekers van het Taalcafé varieerde van 20 tot 30 mensen. 

De Werkgroep Taalcafé zag Cees van Rijsdam vertrekken en Maaike Haarbrink 

versterkte de werkgroep. Acht gastvrouwen verwenden bezoekers met koffie en thee. 

 

Buddyproject 

Een buddy is een Goede Buur voor een vluchteling die eigen land heeft moeten 

verlaten en nu, hier in Eemnes, een nieuw bestaan wil opbouwen. De werkgroep werft 

actief vrijwilligers uit Eemnes om zich als buddy in te zetten voor statushouders die in 

Eemnes komen wonen. Deze vrijwilligers krijgen vooraf informatie over het project en 

over wat het betekent om buddy te worden voor een statushouder. Bij statushouders 

kan het gaan om een alleenstaande of een gezin. 

Via de maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk wordt een statushouder, 

die aangeeft een buddy op prijs te stellen, aangemeld bij de contactpersoon van Goede 

Buren Eemnes. 

Wij hebben nu vijftien vrijwilligers die als buddy alleenstaanden en gezinnen met 

kinderen begeleiden. De verwachting is dat dit het komende jaar ongeveer constant 

blijft. 

Dit aantal is het afgelopen jaar constant gebleven, mede omdat de Gemeente Eemnes 

aan zijn taakstelling om statushouders op te nemen voldaan heeft. Er kwamen enkele 

mensen binnen in het kader van gezinshereniging. 

 

Ontmoetingen en feesten 

Stichting Goede Buren Eemnes heeft dit jaar verschillende bijeenkomsten en 

ontmoetingen gepland. Het Goede Buren Voorjaarsfeest is een feestavond voor 

statushouders en vrijwilligers van Goede Buren, waarbij elkaar beter leren kennen het 

motief is om samen te eten, muziek te maken en Oudhollandse spelletjes met elkaar te 

spelen.  

Daarnaast wil Goede Buren Eemnes activiteiten organiseren, waarbij voorlichting 

wordt gegeven over de cultuurverschillen tussen Nederland en het land van oorsprong, 

waar veel vluchtelingen vandaan komen. 

Bijzondere vermelding is de presentatie van Goede Buren Eemnes en het Taalcafé 

Eemnes tijdens Rondje Cultuur, waarbij Annamamed vertelde dat hij door het bezoek 

aan het Taalcafé meer mensen uit Eemnes had leren kennen. 

De buddy’s van gezinnen met kinderen hebben in de zomervakantie een dagje uit naar 

Oud-Valkeveen georganiseerd voor ca. 25 personen. Het was prachtig weer en mede 

daardoor werd het een heel leuke dag voor iedereen. 

Er zijn ook zwemlessen voor de groep kinderen georganiseerd i.s.m. de Biezem en de 

gemeente. De eerste 5 kinderen hebben hun A-diploma gehaald en gaan nu door voor 

het B-diploma. De andere kinderen gaan nog door met de lessen voor het A-diploma. 

(foto’s beschikbaar van de diploma-uitreiking.) 

 

Nieuwe activiteiten 

Taalmaatjes 

Uit het Taalcafé Eemnes is een nieuw project voortgekomen, met de naam 

Taalmaatjes. In de praktijk blijkt dat naast een cursus Nederlands en het gesprek in het 

Taalcafé mensen de behoefte hadden om individueel meer intensief hulp te krijgen bij 



het leren van de Nederlandse taal en zich voor te bereiden op examens en toetsen in 

het kader van inburgering. 

Een taalmaatje is iemand die één keer per week ongeveer anderhalf uur een 

statushouder begeleidt bij het leren van de taal, in de thuissituatie. 

In maart 2019 zijn vijftien taalmaatjes actief. 

Textielatelier Knip-Oog 

Stichting Goede Buren Eemnes is samen met Versa Welzijn gestart met de 

ontwikkeling van het nieuwe initiatief Textielatelier Knip-Oog. Het is een plek 

geworden waar mensen uit Eemnes elkaar ontmoeten terwijl zij bezig zijn met het 

maken van textielproducten in de breedste zin van het woord. Het kan gaan over het 

maken van of herstellen van kleding, quilts, gordijnen etc. 

Werelddag van de Vluchteling: 20 juni 2018 

Zestig mensen bezochten dit jaar de culturele ontmoeting bij gelegenheid van de 

Werelddag van de Vluchteling door het organiseren van een culturele ontmoeting in de 

Bibliotheek van Eemnes. Monir Goran, een Irakese vluchteling, thans werkzaam als 

tolk en als muzikant, vertelde zijn verhaal terwijl hij zichzelf begeleidde op de ud, een 

traditioneel snaarinstrument uit het Midden Oosten. 

 

Samenwerking 

Stichting Goede Buren Eemnes heeft ook het afgelopen jaar samengewerkt met andere 

organisaties om nieuwkomers in het algemeen en statushouders in het bijzonder te 

helpen bij de integratie in de Eemnesser samenleving. 

Om deze doelstelstelling te realiseren streeft Stichting Goede Buren naar goede 

contacten met de mensen van de Gemeente Eemnes, VluchtelingenWerk Midden-

Nederland, Versa Welzijn, de Bibliotheek Eemnes, de kerken en andere 

maatschappelijke organisaties. 

 

Deelname aan activiteiten van anderen en overlegsituaties 

Goede Buren Eemnes heeft met verschillende organisaties overleg gevoerd in het 

afgelopen jaar. Hieronder volgt een opsomming van overlegsituaties en activiteiten 

van andere organisaties waar Goede Buren aan heeft deelgenomen.  

Deze lijst geeft zonder volledig te zijn een mooi overzicht van de diverse activiteiten, 

waarbij Goede Buren Eemnes betrokken is geweest: 

 

 Deelname aan verschillende bijeenkomsten t.b.v. participatietraject in Huizen  

 Vergaderingen met buddy’s/ VluchtelingenWerk Nederland (op 28 september, 

12 januari inclusief wethouder den Dunnen) voor uitwisseling ervaringen en 

doorgeven van informatie, bijv. over de nieuwe budgetcoach van de gemeente 

Eemnes. 

 Overleg Bestuur met regiomanager en medewerker VWN, wethouder en 

ambtenaar (16 maart) 

 Deelname aan een interview over de toekomst van het openbaar bestuur naar 

aanleiding van de evaluatie van E-400 in het Gemeentehuis Eemnes (30 

augustus 2018) 



 Overleg bestuur en buddy met wethouder, ambtenaar Eemnes en HBEL – 

september 2018 over knelpunten in de samenwerking (o.a. organisatie 

zwemles) 

 Gesprekken met programmamanager Huis van Eemnes i.v.m. verhuizing 

bibliotheek en taalcafé (1x kennismaking, 2x overleg in groter verband over 

mogelijke activiteiten in het Huis van Eemnes. 

 Deelname 2 bestuursleden aan conferentie VWN Regio Midden Nederland 

(november) 

 Bijwonen avond Rabobank in Amersfoort vanwege subsidie clubkascampage 

(juni) 

 In- en Uitmarkt De Hilt – Vrijwilligers van Goede Buren Eemnes gaven 

voorlichting over het Taalcafé en, het buddyproject en de doelstelling van 

Goede Buren Eemnes. 

 

 

22 maart 2019 
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