
Nu we elkaar niet spreken rond de kerkdiensten geef ook ik even een kijkje in mijn leven tijdens deze 

periode van isolatie en wat er de laatste dagen aan vooraf ging. 

Als vrijwilliger bij vluchtelingenwerk begeleid ik gezinnen - die in Roden komen wonen - door te 

helpen bij hun  sociale en maatschappelijke inburgering. 

Eind februari verhuist een Syrische familie met 3 kinderen van 17, 13 en 10 jaar vanuit een AZC naar 

Roden. In tegenstelling tot de meeste gezinnen die ik begeleid en heb begeleid, is dit gezin dan nog 

maar 4 maanden in Nederland; voor hen is alles dus nog nieuw. 

De oudste twee worden ingeschreven bij de ISK (internationale schakelklas) in Groningen en moeten 

daar met de bus naartoe. 

De OV-kaarten worden aangevraagd, maar zolang deze nog niet in hun bezit zijn, moeten er 

buskaartjes gekocht worden. 

De meisjes hebben geen eigen bankpas, met geld mag je in de bus niet betalen, een retourtje kun je 

niet meer kopen en voor een dagkaart betaal je veel te veel…..  

Met hulp van een Syriër, die redelijk Nederlands spreekt, heb ik uitgelegd, dat de meisjes de bankpas 

van vader mee moeten nemen en ook zijn pincode. Ik maak een uitdraai voor de meisjes van de 

routes, die de bus rijdt, waar ze uit moeten stappen en hoe ze naar school moeten lopen. 

Voor alle zekerheid sta ik zelf ook om kwart voor 8 bij de bushalte om te zien of het lukt. 

Bij de begeleiding gaan we uit van “wat je zelf kunt doen, moet je zelf doen” dus heb ik een briefje: 

voor de chauffeur gemaakt: "wij reizen vandaag voor het eerst met de bus en spreken geen 

Nederlands. Graag 2 kaartjes voor de Beneluxlaan in Groningen. Wilt u zeggen wanneer wij uit 

moeten stappen. Dank u wel." En eenzelfde briefje voor als ze terug moeten naar Roden. 

Jawel, de oudste dochter heeft het bankpasje van vader al in haar (trillende) hand en ook mijn 

instructiebriefje. Het instructiebriefje werkt prima bij de chauffeur en met zijn hulp gaat ze pinnen en 

dan blijkt er geen geld op de rekening van vader te staan….. 

Ze stappen weer uit; ik bel de school dat ze niet komen en uit nood maak ik geld van eigen rekening 

over op de rekening van vader, omdat ik het zo belangrijk vind dat de meisjes snel naar school gaan 

om Nederlands te leren. 

Een tweede dag met nieuwe kansen: het briefje voor de chauffeur werkt opnieuw en ook ik stap in 

de bus om met handen en voeten het digitale halteoverzicht uit te leggen. 

Hoera! Ik zie daar een Eritrese meisje; zij gaat ook naar de ISK en ik vraag haar of zij de meisjes wil 

helpen. 

De hele bus geniet mee van mijn uitleg van het digitale halteoverzicht, mijn gesprekje met het 

Eritrese meisje en het met handen en voeten praten met de Syrische meisjes. 

Ik stap na een paar haltes uit en bel de tolk of hij de meisjes wil appen en vertellen, dat ze op het 

Eritrese meisje moeten letten en met haar mee naar school kunnen lopen. 

En dan komt Corona om de hoek kijken:  4 dagen zijn de meisjes naar school gegaan en dan sluiten 

de scholen……  

Nu blijken die 4 schooldagen toch belangrijk te zijn, omdat er vanuit school huiswerk geregeld wordt, 

hoewel ook dat in het begin met horten en stoten gaat. 

De mentor van de ISK belt me: ”ik krijg geen contact met de meisjes, ze sturen geen huiswerk in”.  

Dat kan kloppen, het aanleggen van internet gaat daar niet probleemloos. 

De basisschool belt me: “klopt het dat er geen internet is? Nu kan de jongen geen thuiswerk maken”. 

Enfin, internet is ondertussen aangelegd; door de ISK er via het Eritrese meisje contact gelegd en de 

jongen maakt werk met een geleende Ipad van school. 

 



En de begeleiding? Die kost mij veel meer tijd dan normaal, nu ik niet naar het gezin toe kan gaan. 

Ik schrijf op  wat er moet gebeuren: uitgebreid en in eenvoudig Nederlands en stuur dat naar de 

Syrische tolk, die het weer probeert uit te leggen aan de familie en mij weer terugkoppeling geeft. En 

zo ben ik snel een paar uur hiermee bezig. 

 

Dochter wordt bijna 18, de kinderbijslag en het kindgebondenbudget stoppen. Er moet een 

tegemoetkoming studiekosten aangevraagd worden en daar is een eigen digiD en bankrekening voor 

nodig. Dat aanvragen kan op ons kantoor, waar mijn coördinator een dag per week aanwezig is. De 

digiD aanvragen is geen probleem, maar een bankrekening aanvragen lukt niet. Onder de 18 jaar kun 

je bij de ING geen zelfstandige rekening aanvragen, maar moet je een jongerenrekening openen, die 

gekoppeld is aan de rekening van een van de ouders. Voor mensen met een verblijfsvergunning moet 

dat op het ING kantoor gebeuren. En dat kantoor is gesloten……  Gebeld met de ING: “nee, we 

kunnen geen uitzondering maken” 

Geen flauw idee of ik de tegemoetkoming studiekosten en de zorgtoeslag ook op de rekening van 

vader kan laten storten; ik ga dat niet eens uitzoeken. Het veranderen van een rekeningnummer voor 

de zorgtoeslag gaat met pijn en moeite gepaard, is mijn ervaring. Dus kan ik beter wachten tot het 

meisje 18 jaar is en dan alles meteen goed op de rails zetten. Frustrerend, want het is geen vetpot bij 

de familie; ze hebben een uitkering en de huur- en zorgtoeslag voor het gezin is meteen 

aangevraagd, maar nog niet uitbetaald. Tussen aanvragen en uitbetalen zit snel een paar maanden. 

Een andere cliënt van mij wil graag iets weten over een ingediende rekening bij Menzis. I.v.m. de 

privacy moet zij erbij zijn, wanneer ik met Menzis bel en dat kan nu niet. 

Ze stuurt me haar digiD codes wat ons streng verboden is, maar ze wil weten hoe het zit. 

Ik log in bij Menzis, zij appt me de sms inlogcode en zo kan ik haar verder helpen. 

 

Met Ruud en mij gaat het goed. Omdat we - gezien onze leeftijd - in de risicogroep vallen houden we 

ons strikt aan de thuisisolatie. Ik probeer de boodschappen door de supermarkt thuis te laten 

bezorgen, maar daar is een bezorgtijd van 10 werkdagen. We zetten nu eens per week de wekker om 

half 7 en doen tijdens het ‘’bejaardenuurtje’’ ’s morgens tussen 7 en 8 uur onze weekboodschappen 

bij de supermarkt. De ouderen die er zo vroeg komen, zijn allemaal ook erg voorzichtig. Verder 

proberen we de zelfstandige ondernemers in ons dorp te ondersteunen door boodschappen aan huis 

te laten bezorgen. 

We doen klusjes in en rond het huis en ik heb veel tijd voor mijn  grote hobby: tuinieren. We kijken 

niet te ver vooruit en zijn dankbaar dat we elkaar nog hebben. Wat is internet een zegen in deze 

contactloze tijd: zo onderhouden we het contact met allen die ons lief zijn.  

Wat ben ik blij met de goedlopende website van de Tehuisgemeente! Nog niet eerder maakte ik er zo 

vaak gebruik van: als naslagwerk, voor de meditaties, om een telefoonnummer of een mailadres op 

te zoeken. Dank voor alle inzet op welke manier dan ook, mede hierdoor voel ik me intens 

verbonden met de Tehuisgemeente! 

Marjan Hoekstra. 
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