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Juridisch Advies Team gestart  
Als je met vluchtelingen optrekt om samen gezellige 
en/of nuttige dingen te doen, bouw je in de loop van de 
tijd een vertrouwensband op. Dan is de kans groot dat je 
vroeg of laat te maken krijgt met (moeilijke) vragen en/of 
problemen in de asielprocedure.  
Misschien herken je dat een vluchteling niet alleen bij 
jou met problemen aanklopt, maar dezelfde vragen ook 
heeft neergelegd bij andere vrijwilligers. En dat jijzelf, en 
ook die andere vrijwilligers, ieder op eigen manier zijn 
uiterste best doet om zo goed mogelijk te helpen.  
Fijn, want vluchtelingen kunnen onze hulp goed 
gebruiken! Maar daarbij wordt weleens langs elkaar heen 
gewerkt en worden er ook héél veel nieuwe wielen 
uitgevonden. 
Vanuit de Werkgroep Kerk en Vluchteling is de daarom een initiatief gestart om bij dit soort 
vragen de krachten te bundelen in de vorm van het Juridisch Advies Team (JAT).  
JAT wil proberen om (christen)vluchtelingen die we via allerlei activiteiten ontmoeten beter te 
helpen met procedurele problemen door: 
* de communicatie met relevante instanties te verbeteren; 
* betere onderlinge afstemming tussen vrijwilligers; 
* werken aan kennisopbouw en eventueel kennisoverdracht over procedures; 
* proberen problemen in een vroeg stadium van de procedure te signaleren. 
 
Werkwijze 
Als je als vrijwilliger/maatje merkt dat een (christen)vluchteling rondloopt met moeilijkheden in 
het asielproces , kun je contact opnemen met het JAT-steunpunt via: 
Telefoon/app: 06-30230653; 
E-mail: JAT-steunpunt@xs4all.nl.  
Sinds oktober is Aleid Hekstra de coördinator van het JAT-steunpunt. Dit is open op maandag, 
dinsdag en woensdag. Daarbuiten kun je altijd contact opnemen via de app of de mail. 
Telefonisch contact het liefst op dinsdag.  
 
Na een melding kun je samen met de JAT-coördinator overleggen over de vervolgstappen, 
afhankelijk van de situatie. Daarbij gaat JAT niet het werk van andere organisaties overdoen, 
maar richt het zich op goede samenwerking met deze organisaties en zo gericht mogelijke 
doorverwijzing.  
Voor alle duidelijkheid: verwacht niet dat het JAT alle problemen van asielzoekers in Harderwijk 
gaat oplossen. Je mag wel van ons verwachten dat we helpen om bestaande instanties hun werk 
zo goed mogelijk te laten doen. Waar mogelijk proberen we ook te coördineren dat we zowel als 
vrijwilligers onderling als met de relevante organisaties zo goed mogelijk samenwerken.  
Dus als je in contact met vluchtelingen tegen problemen in de procedure aanloopt, ga dan niet 
zelf het wiel uitvinden, maar neem contact op met het JAT! 
 
Kerstpakketten voor bewoners azc  
We leven toe naar het Kerstfeest. Ook dit jaar hebben we rond Kerst op allerlei terreinen te 
maken met diverse beperkingen als gevolg van de coronaregels. Toch willen we juist in deze 
maand laten blijken dat we de asielzoekers in onze stad niet vergeten. 
Vorig jaar hebben we vlak voor Kerst tasjes met diverse lekkernijen uitgedeeld aan de bewoners 
van het azc. Dat willen we dit jaar weer doen. Een enthousiaste groep vrijwilligers is bezig mooie 
pakketjes samen te stellen, die we als blijk van betrokkenheid vanuit de plaatselijke kerken in 
de week voor Kerst willen uitdelen aan alle azc-bewoners. Daarnaast krijgen de bezoekers van 
de internationale diensten met Kerst iets extra’s in de vorm van een christelijke kalender of 
andere uitgave in hun eigen taal. We hopen zo een klein lichtpuntje te bieden in deze donkere 
en voor asielzoekers vaak moeilijke dagen. Bidt u mee om Gods zegen over deze activiteiten? 
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Uit de praktijk: Vluchtelingmaatje 
 
In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en 
asielzoekers. Deze keer: Carin van ’t Ende. 

”De oproep voor Vluchtelingmaatje had ik al regelmatig voorbij zien 
komen, en ik liep er al een tijd mee in gedachten. In het verleden 
hadden we met ons gezin al een tijd opgetrokken met een statushouder. 
Opnieuw las ik de ”maatjesoproep” en heb ik me aangemeld. 
Een paar weken later zat ik bij een gezin aan de keukentafel in hun 
woning in het azc. Wat een andere wereld dan mijn fijne rijtjeshuis in 
Stadsweiden! Ik was gekoppeld aan een jonge vrouw die al vijf jaar in 
het azc woont, die net te horen had gekregen dat ze met haar gezin een 
status had gekregen. Wat een opluchting voor hen! 
Het contact met Sharon (niet haar echte naam) was gelijk heel openhartig en ze gaf aan dat ze 
het fijn vond als ik haar extra zou helpen met haar Nederlandse lessen. Inmiddels hebben we al 
heel wat gesprekken gevoerd. Ik luister vooral. Wat heeft ze in haar leven veel moeten 
doorstaan… ik bewonder haar doorzettingsvermogen en veerkracht. 
We spreken elkaar regelmatig, meestal bij mij thuis. We drinken samen koffie en praten wat en 
gaan dan aan de slag met de Nederlandse les. Het was ook leuk om samen rond te snuffelen in 
de kringloopwinkel en onlangs naar de Meet & Greet-avond in het House of Joy (de Open Hof) te 
gaan. Sharon had op haar beurt ook twee andere jonge vrouwen uit het azc uitgenodigd en we 
hadden een hele leuke, creatieve avond met elkaar. 
Zo ziet het optrekken met Sharon er voor mij uit. Het is niet ingewikkeld, maar ik kan me 
voorstellen dat het wat onwennig lijkt om met iemand van een andere cultuur in contact te 
komen. Als je net als ik al een tijdje rondloopt met de gedachten of vluchtelingmaatje iets voor 
jou is, kan ik je aanraden: geef die gedachten handen en voeten!”        

Aanmelding vluchtelingmaatje 
Lijkt het u of jou mooi om -net als Carin- maatje te worden van een vluchteling? Meld u aan! Wij 
krijgen regelmatig verzoeken binnen om een maatje te zoeken voor een vluchteling op het azc 
of een statushouder in Harderwijk. Het gaat om vluchtelingen van alle leeftijden, dus u bent 
nooit te oud of te jong om maatje te worden! U hoeft er ook geen speciale kwaliteiten voor te 
hebben of andere talen te spreken. Een warm hart voor de medemens is alles wat nodig is. Voor 
aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij Geriska Poortman 
via vluchtelingmaatjes@gmail.com.  
 
Agenda 
Internationale diensten: 12-12 Petrakerk, 19-12 Catharinakerk, 26-12 De Zaaier, 02-01 Sefanja,  
09-01 Grote Kerk, 16-01 Catharinakerk, 23-01 Petrakerk, 30-01 Baptistengemeente, 06-02 HG De 
Regenboog, 13-02 PGH De Regenboog, 20-02 Dorpskerk, 27-02 Het Visnet.   
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