
Waar  en hoe kan ik helpen? 



Als maatschappelijk 
begeleider begeleid je 
cliënten in de eerste periode. 
Je biedt praktische 
ondersteuning bij 
huisvesting, financiën en 
gezondheidszorg.  

 

Coach vestiging (2 vacatures)  
(maatschappelijk begeleider) 

Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week 
Locatie: kantoor VluchtelingenWerk 

zorg-
verzekering 

huur-
toeslag 

huisarts 

school 

buurt 

post 



Deze mensen die in Geldermalsen gaan wonen, 
hebben familie, vrienden en bezit moeten 
achterlaten. Na een periode van onzekerheid 
krijgen zij nu een verblijfsvergunning en mogen ze 
zich in Geldermalsen vestigen. VluchtelingenWerk 
is daarom op zoek naar vrijwilligers die twee 
mannen in de eerste periode (ca. 8 maanden) 
willen begeleiden. Het gaat om de eerste opvang 
in de gemeente, het regelen van allerlei 
praktische zaken en het wegwijs maken in een 
voor hen onbekende gemeente. Denk 
bijvoorbeeld aan het zoeken van een huisarts, 
basisschool, het helpen bij de aanvraag van 
huurtoeslag, het leren kennen van de buurt en het 

helpen bij het afsluiten van een zorgverzekering. 
Je bent dan het vaste contactpersoon, die hen in 
de eerste periode begeleidt. De tijdsinvestering is 
ongeveer twee dagdelen per week. 
VluchtelingenWerk biedt professionele 
ondersteuning, een inwerkprogramma, cursussen 
en trainingen en een onkostenvergoeding. De 
werkzaamheden zijn boeiend en zinvol en geven 
kans een bijdrage te leveren aan een samenleving 
met verbeterde kansen voor nieuwkomers. 
Geïnteresseerden kunnen contact op met Joke 
van Alten, teamleider. Je kunt haar bereiken via 
jvanalten@vwon.nl of bellen op 06-51743571 



Vluchtelingen die al langer in een 
gemeente wonen kunnen op 
donderdagochtend langskomen op het 
spreekuur.  

Als vrijwilliger beantwoord je de 
vragen van vluchtelingen die het 
spreekuur bezoeken.  

Spreekuurmedewerker 

Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week 
Locatie: kantoor VluchtelingenWerk 



Als klasse-assistent 
ondersteun je een NT2-
docent tijdens de les. 

Je begeleidt (groepjes) 
cursisten onder supervisie 
van de docent.  

 

Klasse-assistent  
(meerdere vacatures op maandag- en woensdagmiddag) 

Locatie: de Pluk 
Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week 



Als taalcoach bied je individuele 
taalondersteuning aan één of 
meerdere inburgeraars.  

Centraal staat het vergroten van 
de taalkennis en het doorbreken 
van angst om de Nederlandse taal 
te spreken. 

Taalcoach 
(7 vacatures, per direct) 

Locatie: bij de vluchteling thuis 
Tijdsbesteding: 2 uur per week 



Iedere dinsdagmorgen komen 
vrijwilligers en nieuwe Nederlanders 
bij elkaar. De taal wordt geoefend 
door samen te praten over een 
thema en tijdens taalactiviteiten 
zoals een taalpuzzeltocht en uitjes. 

Taalcafé 
1 vacature (graag onderwijservaring!)       i 

Locatie: de Pluk 
Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week + voorbereiding 

Praat 
mee(r)! 



Maandelijks op woensdagmiddag 
gaan we dammen, voorlezen, 
knutselen, koekjes bakken, 
voetballen, met zand spelen en 
nog veel meer. De eerste keer 
kwamen er 21 kinderen! 

Speelmiddag vluchtelingenkinderen 
(minimaal 2 vacatures) 

Locatie: Gereformeerde Kerk aan de Emmalaan 
Eerstvolgende keer: 8 juni 



Facebook Praktische Hulp 

 Wat er langs komt: 
 Praktische vragen 
 Spontane acties (bloesemtocht 

pannenkoekenfestijn) 
 Ideeën uit het hele land 
 Petities 



VWON via Joke van Alten: jvanalten@vwon.nl  / 06-51743571  
of via het inschrijfformulier of 
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vacatures/geldermalsen 

 

Taalcafé via de vrijwilligers hier in de zaal of 
taalcafe.geldermalsen@gmail.com  

 

Speelmiddag via Elsa de Bie: elsadebie@xs4all.nl   

 
Gave via de medewerker van Gave / de website www.gave.nl  

 
Facebook  Praktische Hulp Vluchtelingen Geldermalsen 

Hoe kan ik mij aanmelden? 
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