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Samenvatting

In 2018 konden we als team werken aan het verstevigen 
van ons jonge initiatief. We konden onze projecten pro
fessionaliseren, keuzes maken in welke werkzaamheden 
passen bij de huidige situatie, projecten afsluiten en 
nieuwe initiatieven starten. Zo startten we met intake
gesprekken met statushouders en organiseerden we 
verschillende nieuwe activiteiten. Daarnaast wisselde 
de samenstelling van het team en konden we onze ta
ken anders en optimaler verdelen. 

In 2018 groeide het aantal maatjestrajecten veel sneller 
dan we van tevoren hadden gedacht. De verwachting 
was dat er meer moeite moest worden gedaan om onze 
doelstelling van 55 nieuwe trajecten te halen maar er 
startten in 2018 maar liefst 88 nieuwe trajecten! Een 
aantal dat ons dankbaar stemt, maar ook uitdagingen 
met zich meebrengt. We zagen het aantal betrokken 
maatjescoaches namelijk afnemen terwijl we mensen 
wel goed willen blijven begeleiden. 

We rondden onze eerste maatjestrajecten met student
en van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) af, leerden 
daarvan en verbeterden de manier waarop we hen be
trekken bij ons werk en ze begeleiden in hun contact 
met jonge nieuwkomers.
 
Wat ook groeide was het aantal activiteiten dat we 
organiseerden voor inwoners van Ede. Altijd in samen
werking met andere lokale organisaties en altijd gericht 
op ontmoeting en verbinding. Bijzonder hierin was het 
Welkom Hier Festival, dat in april in Cultura plaatsvond. 
Een festival waar ruim 500 bezoekers op af kwamen die 
samen genoten van allerlei multiculturele aspecten.
 
Ook dit jaar mochten we wederom ons grote netwerk 
gebruiken om hulpvragen door en voor de doelgroep 
te delen. Kinderwagens, fietsen en heel veel andere 
spullen wisselden van eigenaar. Daarnaast boden ver
schillende mensen zich aan als vrijwilliger voor onze en 
andere organisaties.
 
Wat we bereikt hebben het afgelopen jaar; de persoon
lijke ontmoetingen en de grote activiteiten, kon niet 
ontstaan zonder de samenwerking met zoveel organi
saties in en buiten Ede, maar vooral niet zonder  alle vrij
willigers die zich willen inzetten om mensen die nieuw 
zijn in Ede zich een beetje meer thuis te laten voelen. 
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de beelden van haar thuisland. Martha heeft haar leren 
fietsen, ze gaan er samen op uit en Najah zit zingend op 
de fiets. We kunnen niet laten verdwijnen wat ze mee
gemaakt heeft in haar leven, maar er door de inzet van 
mensen als Martha wel iets vreugdevols aan toe voe
gen.

Ons fotoboek is nog veel dikker. Maar op alle foto’s zie 
je hetzelfde: beelden van mensen die elkaar ontmoeten 
en iets van hun eigen verhaal met elkaar delen. We zijn 
dankbaar dat we daar ook dit jaar weer aan mee moch
ten werken. Samen met zoveel organisaties en alle vrij
willigers die hun tijd en hun leven willen delen

Nu is het tijd om de balans op te maken: waar zijn we 
blij mee, wat kan er anders. Wat is af en waar willen we 
ons in 2019 op focussen. In dit jaarverslag maken we 
daar een start mee. Maar een ding staat vast: ook in het 
nieuwe jaar willen we weer meewerken aan het laten 
ontstaan van echte ontmoetingen. Omdat we geloven 
dat het daar gebeurt! Dat je je daar gezien voelt, je thuis 
gaat voelen en hoop krijgt voor de toekomst. En aan 
een Ede waar dat gebeurt, bouwen we graag!

Esther Blokker
Initiatiefnemer/Projectleider

1. Voorwoord
Het schrijven van het jaarverslag voelt altijd een beet
je als oud en nieuw: terugblikken op wat geweest is, 
vooruitkijken naar wat komen gaat en feest vieren om 
de behaalde successen. Ik las ergens de tip om je jaar 
door te gaan aan de hand van de foto’s op je telefoon. 
Ze vertellen zoveel over je grote en kleine belevenissen 
gedurende een jaar, ook over de dingen die je al bijna 
weer vergeten was.
 
Ik scrolde de afgelopen tijd door het digitale fotoboek 
van CVVE en ontdekte hoe waar het is. Foto’s zeggen 
zoveel en vertellen in één beeld een verhaal dat niet al
tijd in woorden te vangen is.

Zo kwam ik langs de foto’s van het Welkom Hier Festival 
in april. Een dag vol muziek, lekker eten en ontmoeting. 
Foto’s die allemaal hun kleine verhaal vertellen, zoals 
dat van de jongen die zijn kalligrafiewerk tentoonstelde 
en mensen vertelde hoe hij daar in Syrië zijn brood mee 
verdiende. Wij weten dat het nu zijn droom is om fy
siotherapeut te worden, hoe hij daarom hard studeert 
voor zijn Nederlands examen en stage loopt bij verschil
lende fysiotherapeuten. En dat we voor hem mochten 
zoeken naar een Nederlands maatje omdat hij graag 
‘Nederlands wil leren denken’. 

Of de foto van Martha en Najah die stralend voor een 
molen staan. Het oerhollandse tafereel brengt sowie
so al een glimlach op je gezicht. Maar nog mooier is 
het als je weet dat ze hier samen naartoe gefietst zijn. 
En dat terwijl Najah eerder niet kon fietsen, en tijdens 
onze kennismaking de tv aan had staan met schrijnen
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2. CVVE
Aanleiding
Sinds de vluchtelingenstroom die in 2015 Nederland 
en daarmee Ede binnenkwam,  heeft een groot aantal 
vluchtelingen in de gemeente Ede een status ontvang en 
en een woning in Ede toegewezen gekregen. Deze sta
tushouders hebben behoefte aan de opbouw van een 
sociaal netwerk en ondersteuning bij het vinden van 
een weg in de Edese samenleving. Daarvoor is nodig dat 
mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren elkaar 
gaan vinden om zo een volledige en volwaardige inte
gratie mogelijk te maken voor deze nieuwe Edenaren. 

CVVE zet zich in voor een samenleving waarin Edenaren 
en mensen vanuit een vluchtsituatie samen optrekken 
en onderdeel zijn van elkaars leven. Mensen uit de Edese 
samenleving zetten zich graag in om nieuwe Edenaren 
op weg te helpen en een thuis te bieden. CVVE legt 
verbinding tussen hulpvragen en aangeboden kwali
teiten, diensten en goederen op het gebied van sociale 
contact en, werk en buurt. CVVE maakt daarin gebruik 
van de kracht van de Edese samenleving, haar organi
saties en inwoners.
 
Om dit te realiseren worden er binnen het project ‘Maat je 
voor een vluchteling’ mensen vanuit een vluchtsituatie 
en Edenaren aan elkaar verbonden. Daarnaast worden 
er andere grote en kleine projecten uitgevoerd met als 
gemeenschappelijk doel: samen met inwoners en orga
nisaties de integratie van statushouders bevorderen.
 
Organisatie

Missie
CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie en 
Edenaren met elkaar. In samenwerking met inwoners 
en organisaties wordt bijgedragen aan een volledige en 
volwaardige integratie van nieuwe Edenaren.

Visie
CVVE zet zich in voor een samenleving waarin Edenaren 
en mensen vanuit een vluchtsituatie samen optrekken 
en onderdeel zijn van elkaars leven. Mensen uit de Edese 
samenleving zetten zich graag in om nieuwe Edenaren 
op weg te helpen en een thuis te bieden. 

Doelstelling
CVVE maakt de verbinding tussen mensen vanuit een 
vluchtsituatie en Edenaren. Samen met inwoners en or
ganisaties wordt de integratie van nieuwe statushou
ders bevorderd. 

Subdoelen
 Mensen vanuit een vluchtsituatie leren Edenaren 
  kennen en bouwen zo aan hun netwerk.
 Mensen vanuit een vluchtsituatie oefenen de Neder 
  landse taal in een laagdrempelige sociale situatie. 

 Mensen vanuit een vluchtsituatie leren hun weg 
  in de gemeente Ede kennen.
 Mensen vanuit een vluchtsituatie groeien in hun 
 zelfstandigheid in de Nederlandse samenleving.

Werkwijze 
CVVE legt verbinding tussen hulpvragen en aangebo
den kwaliteiten, diensten en goederen op het gebied 
van sociale contacten, werk en buurt en maakt daarin 
gebruik van de kracht van de Edese samenleving, haar 
organisaties en inwoners. 

3. Achtergrond
CVVE heeft zich sinds de oprichting in oktober 2015 
ingezet om vraag en aanbod omtrent vluchtelingen in 
Ede bij elkaar te brengen. Na dit elf maanden vrijwillig 
te hebben gedaan, ontvangt CVVE vanaf september 
2016 financiële ondersteuning van de gemeente Ede. 

In overleg met de gemeente Ede is gezocht naar een 
bestaande organisatie waar CVVE onderdeel van zou 
kunnen worden. Zo kan de jonge organisatie begeleid 
worden door mensen met meer ervaring om zo haar 
professionaliteit en continuïteit te waarborgen en te 
vergroten. Sinds september 2016 is CVVE onderdeel 
van Netwerk Dien je Stad. CVVE maakt gebruik van de 
expertise, begeleiding, ondersteuning en kantoorfacili
teiten van Netwerk Dien je Stad. Ze  is onderdeel van 
haar medewerkersteam, maar opereert daarbinnen als 
zelfstandig project.
 
Sinds mei 2017 wordt het maatjesproject van CVVE  
financieel ondersteund door het Oranje Fonds. Door 
deze financiële ondersteuning kon het project verder 
uitgebouwd en gestabiliseerd worden.

Netwerk Dien je Stad
Dien je Stad is het lokale jongeren vrijwilligersnetwerk 
in Ede dat bestaat uit jongeren die zich vrijwillig inzet
ten voor hun kwetsbare stadgenoten. Netwerk Dien je 
Stad richt zich in Ede op een brede doelgroep kwets
bare mensen in verschillende leeftijden en met diverse 
achtergronden. Met de inzet van jongeren wordt er 
hulp en netwerk geboden aan deze mensen. Het gaat 
om mensen die in de gemeente Ede wonen die zelf geen 
aanspraak kunnen maken op hun eigen sociale netwerk 
en geen financiën hebben om hulp in te kopen. Dien 
je Stad zet 1200 jongeren per jaar in die zich eenmalig, 
tijdelijk of structureel inzetten voor een stads genoot. 
Netwerk Dien je Stad is onderdeel van Stichting Tijd
VoorActie.
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4. Ontwikkeling
2017 was het jaar van groei. Het aantal beschikbare 
uren en het aantal teamleden groeide. We sloten dat 
jaar af met een team van zes mensen met allemaal hun 
specifieke taken en expertise.  

In 2018 konden we ons richten op verduurzaming van 
onze projecten. We doorliepen de werkwijze van het 
maatjesproject en deden daar aanpassingen in waarvan 
we inmiddels kunnen zeggen dat ze de trajecten ten goe
de komen. Zo startten we met aparte kennis makingen 
met statushouders, waardoor we zorgvuldiger 
kunnen matchen.

Ook nam de collega die werkte als veldwerker onder 
Eritreese vrouwen in maart van dit jaar afscheid. We 
hebben gezocht naar de beste manier om haar taken 
voort te laten bestaan. Er werd duidelijk dat er rondom 
deze vrouwen een stevig netwerk was ontstaan met 
toegewijde vrijwilligers. We hebben besloten vanuit 
CVVE geen nieuwe veldwerker te zoeken maar onze sa
menwerking met de vrijwilligers te verstevigen.

Het aantal fte is gelijk gebleven aan dat van 2017, maar 
is sinds 2018 verdeeld over minder personen. We merk
en dat we in dit kleine teamverband zijn gegroeid in  
samenwerking en expertise het afgelopen jaar, en van
uit die opgebouwde ervaring steeds opnieuw kunnen 
kijken of wat we (willen gaan) doen nog past bij de hui
dige situatie en de visie van CVVE. 

 

5. Resultaat
Maatjesproject

Opzet
CVVE verbindt binnen het maatjesproject statushou
ders aan een vrijwillig maatje. Dit maatje is er voor de 
sociale contacten, het vergroten van het netwerk en 
het leren kennen van de Edese samenleving. 

Binnen het maatjesproject van CVVE wordt gewerkt 
met vrijwillige maatjes en vrijwillige maatjescoaches. Zij 
worden ondersteund, aangestuurd en begeleid door de 
coördinator van het maatjesproject. Deze werkt nauw 
samen met Vluchtelingenwerk en andere aanmeldende
instanties.

Een maatjescoach heeft een kennismakingsgesprek 
met het maatje, begeleidt het matchingsgesprek, 
voert vier maal per jaar een evaluatiegesprek met het  
maatjes en is daarnaast bereikbaar voor vragen en an
dere vormen van ondersteuning.

Maatjes worden aan het begin van hun traject uitge
nodigd voor een informatieavond waarbij ze meer in
formatie ontvangen over het maatjesproject en over 
het traject dat een nieuwkomer doorloopt bij Vlucht
elingenwerk. Deze avond vormt een stevige basis om 
aan het maatjestraject te beginnen. Daarnaast worden  
maatjes uitgenodigd voor verdiepende informatie
bijeenkomsten, laagdrempelige vormen van intervisie 
en hebben ze toegang tot de kennisbank van CVVE.

De coördinator van het maatjesproject bewaakt het 
proces zowel inhoudelijk als administratief, begeleid de 
maatjescoaches, werft nieuwe maatjes en zorgt voor 
toerusting, training en inhoudelijke input door middel 
van informatieavonden en laagdrempelige intervisie. 
Daarnaast voert de coördinator kennismakings
gesprekken met alle statushouders die zich aanmelden 
zodat de behoefte zorgvuldig omschreven kan worden. 
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Een tweede moeder
Shadi Suliman is een 29-jarige statushouder, die sinds 2015 
in Ede woont. Hij werkt in de wegenbouw. Janne Koorn-
neef is een oudere dame uit Ede, die zich al langere tijd 
het lot van vluchtelingen aantrekt. Samen vormen ze, on-
danks hun verschillen, een succesvol maatjeskoppel.

In september sloten Shadi en Janne het maatjestraject af. 
Dat deden ze onder het genot van een stukje baklava, ter 
ere van Shadi’s verjaardag. Een jaar lang ontmoetten ze 
elkaar elke twee weken, meestal bij Janne thuis. Shadi, 
die prima Nederlands spreekt, wilde vooral de Nederland-
se cultuur en gewoontes beter leren kennen. 

Bruidsjurken
‘De combinatie man/vrouw is uitzonderlijk’, zegt maatjes-
coördinator Harma Jansma van CVVEde. ‘De regel is dat we 
mannen aan mannen koppelen en vrouwen aan vrouwen.’ 
Shadi vond het prima om een oudere dame als maatje 
te krijgen. In Syrië, waar hij vandaan komt, ontwierp hij 
als kleermaker onder meer bruidsjurken. Contact met 
vrouwen is voor hem dan ook de normaalste zaak van de  
wereld. ‘Mede door het grote leeftijdsverschil durfden 
we in dit geval de uitzondering te maken.’

Chauffeur
‘Het heeft heel goed uitgepakt’, concludeert Harma. Janne 
heeft Shadi volop betrokken bij haar leven. Ze gaan sa-
men op familiebezoek, waarbij de 29-jarige statushouder 
fungeert als chauffeur. En andersom is Janne onlangs bij 
Shadi wezen eten en heeft daar zijn huisgenoten ont-
moet. 

Het koppel is van plan om ook na het officiële maatjestra-
ject contact te blijven houden. Shadi besluit: ‘Ik heb twee 
moeders. Mijn echte moeder in Syrië en Janne, mijn Ne-
derlandse moeder.’

Ontwikkeling

Intake statushouders
In het eerste jaar van het maatjesproject gingen we bij 
de aanmelding van statushouders af op de informatie 
die werd gegeven door hun begeleiders van bijvoor
beeld Vluchtelingenwerk. Door de minimale beheersing 
van de Nederlandse taal van veel mensen was dit in de be
ginfase de beste werkwijze. Helaas bleek dat informatie 
soms niet compleet of juist was en waren de match es 
die we maakten daardoor niet altijd de meest passende. 
Daarom zijn we in januari gestart met een pilot waar
bij we ook een kennismakingsgesprek voerden met de 
statushouders die zich aanmeldden. Deze pilot was 
een succes en daarom hebben we deze kennismaking 
tot een vast onderdeel gemaakt van onze werkwijze. 
We merken dat we door deze kennismaking een beter 
beeld krijgen van mensen en hierdoor zorgvuldiger 
kunnen matchen. Zo kwamen we er tijdens een ken
nismaking achter dat een man zich had aangemeld 
maar dat het eigenlijk zijn vrouw was die graag een 
maatje wilde. Daarnaast kunnen we, doordat we meer 
informatie hebben, concretere oproepen doen voor  
maatjes. We merken dat vrijwilligers eerder op oproep
en reageren als die specifieke informatie of een concrete 
hulpvraag bevat.

Maatjescoaches
Binnen het maatjesproject werken we met vrijwillige 
maatjescoaches. Helaas hebben we door persoonlijke 
omstandigheden van vrijwilligers het afgelopen jaar af
scheid moeten nemen van een aantal van hen. Hierdoor 
is de werkdruk voor de coördinator van het maatjespro
ject groter geworden, omdat die zelf meer trajecten 
moest gaan begeleiden. We hebben geïnvesteerd in het 
zoeken naar nieuwe maatjescoaches en daarnaast ook 
vrijwilligers gevonden voor ondersteuning in andere 
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taken, zoals administratie en communicatie. In 2019 
hopen we nog tenminste drie maatjescoaches aan ons 
team toe te mogen voegen. 

Inzet studenten Social Work
In 2017 hebben we een begin gemaakt met het inzet
ten van studenten Social Work als maatje voor jonge 
nieuwkomers. In 2018 hebben we deze inzet verder 
uitgebreid. We hebben informatie gegeven over het  
maatjesproject op het ISK (Internationale schakel
klas) en daar kennismakingsgesprekken gevoerd met 
leerling en. Ditzelfde hebben we gedaan op de CHE. 
Door deze inzet hebben we 20 koppelingen kunnen 
maken. De maatjes van de CHE worden begeleid in in
tervisiegroepen. Daarin krijgen ze extra input voor hun 
maatjestraject, en bespreken ze met elkaar hun succes
sen en uitdagingen. 

Resultaten
In onderstaande tabel worden de resultaten van 2018 in 
cijfers weergegeven. De doelstelling was om 55 nieuwe 
trajecten te starten. Zoals te zien is, zijn we 88 nieuwe 
trajecten gestart. Dat is 60% meer dan gepland. In to
taal mochten we, inclusief de meegenomen trajecten 
uit het vorige jaar, 179 trajecten begeleiden in 2018. 

* Het vroegtijdig beëindigen van trajecten had verschillen
de oorzaken, waarbij de persoonlijke omstandigheden 
van de statushouder of het maatje vaak een grote rol 
speelden. Extra aandachtspunten hierbij zijn dat er re
latief veel CHEstudenten stoppen omdat ze ook met 

meegenomen uit 2017

gestart in 2018

gestart

91

88

vroegtijdig beëindigd* 

afgerond
81

volgens planning

162

156 5

maatjes*

maatjescoaches

179
trajecten

Statushouders met 
een maatje*

hun studie stoppen, en dat er relatief veel trajecten met 
AMVers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) 
vroegtijdig stoppen omdat het traject vanaf het begin 
moeizaam verloopt doordat bijvoorbeeld gemaakte af
spraken niet nagekomen worden.

* Maatjes (waarbij sommige matches een gezinsmatch 
zijn waarbij alleen de aanmelder meegeteld wordt)

** Statushouders met een maatje (waarbij sommige mat
ches een gezinsmatch zijn waarbij alleen de aanmelder 
 meegeteld wordt)

Afgeronde projecten

Netwerkverbreding Eritreese vrouwen
In 2017 was een van onze teamleden als veldwerker 
actief onder Eritrese vrouwen in Ede. Zij werkte aan 
netwerkverbreding en verzorgde verschillende ont
moetings en ondersteuningsmomenten. In maart 2018 
hebben we afscheid genomen van deze collega en daar
na gekeken of en hoe we haar werkzaamheden voort 
konden zetten. Het werd duidelijk dat er rondom de 
groep vrouwen, die als kwetsbaar werd aangemerkt, 
een stevig netwerk was ontstaan en dat mensen de 
weg naar CVVE goed konden vinden. We hebben met 
de sleutelfiguren uit dit netwerk verder kennis gemaakt 
en besloten dat we de specifieke activiteiten niet meer 
vanuit CVVE ondersteunen maar nog wel steeds nauw 
samenwerken. We hebben regelmatig contact met 
deze sleutelfiguren op het gebied van maatjescontac
ten en specifieke hulpvragen.
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Gastvrij studentenhuis
In 2017 zijn we gestart met het project ‘Gastvrij 
Studenten huis’ waarbij een jonge statushouder ge
koppeld werd aan een studentenhuis met als doel  
regelmatig samen te eten en vandaaruit een relatie op 
te bouwen. Begin 2018 bleek dat het aantal aanmelding
en voor dit project tegenviel. We hebben toen extra  
ingezet op werving van studentenhuizen. Hier kwamen 
nieuwe aanmeldingen. Toch bleef het project moei
zaam verlopen. Afspraken werden slecht nagekomen of 
studenten of statushouders trokken zich terug. Door
dat het contact niet aangegaan werd met een persoon 
maar met een groep studenten, leek niemand zich echt 
verantwoordelijk te voelen en verwaterde het contact 
snel. We hebben daarom in september 2018 besloten 
te stoppen met dit project. Een aantal mensen dat we 
hebben leren kennen vanuit ‘Gastvrij Studenten huis’ 
heeft zich aangemeld als maatje, waardoor we ze als
nog aan een nieuwkomer kunnen verbinden. 
Ontmoeting
In 2018 hebben we een aantal grotere en kleinere ont
moetingen georganiseerd. We merken dat het voor 
nieuwkomers leuk is om ook in groepsverband dingen 
samen te doen en andere mensen te ontmoeten. Ook 
de maatjes genieten hiervan én het is voor alle Edena
ren een leuke manier om kennis te maken met hun nieu
we dorpsgenoten.

Welkom Hier Festival
In april organiseerden we samen met de landelijke  
organisatie Justice and Peace en verschillende Edese 

Tijdens een kopje thee aan je toekomst werken

In mei 
Samen een kopje thee drinken. Voor Nisrin (36) uit Syrië is 
het de sleutel tot succes in Nederland. In mei 2018 koppel-
de CVVE haar aan de Bennekomse Andrea (32). Ze zijn het 
150ste koppel dat elkaar gedurende een jaar elke 2 weken 
ontmoet.

Nisrin woont sinds begin 2016 met haar gezin in Neder-
land. Ze spreekt de taal redelijk, maar komt niet zo snel 
zo snel met Nederlandse vrouwen in contact. ‘Mensen zijn 
druk.’ Hoe leuk is het dan om als vrouwen onder elkaar 
regelmatig af te spreken voor een kopje thee? En onder-
tussen de taal beter te leren spreken en de Nederlandse 
cultuur te leren kennen? Heel leuk, beamen de Syrische en 
de Bennekomse. Een tijdje geleden nog zaten ze samen op 
een terrasje de verjaardag van Nisrin te vieren. De dames 
zijn beide juf, en dat schept een band. 

Aan de slag op een school
Waar de dames het zoal over hebben? Bijvoorbeeld over 
hun vak: lesgeven. Nisrin gaf in Syrië les aan peuters en 
kleuters en wil graag als vrijwilliger aan de slag op een 
school. Bijvoorbeeld die van haar kinderen. Ze is inmiddels 
geslaagd voor haar inburgeringsexamen. Andrea heeft 
aangeboden om haar hierbij te helpen, bijvoorbeeld door 
de eerste keer samen te gaan. 
‘Ze zijn als zussen’, merkt Abdulbasit op, de man van Nis-
rin. Hij merkt dat zijn vrouw dingen deelt met Andrea die 
ze niemand anders bespreekt. Vrouwen onder elkaar dus.
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organisaties het Welkom Hier Festival. Tijdens deze 
dag waren er verschillende workshops, optredens, een 
open podium, lekker eten, een kinderprogramma, een 
hennaartiest en een kalligraaf. Ongeveer 500 nieuwe 
en oude Edenaren bezochten deze dag waarop volop 
ontmoetingen plaatsvonden.

Dag van de vluchteling
Op de dag van de vluchteling in juni hebben we in vier 
wijken in Ede een multiculturele maaltijd georgani
seerd. Dit deden we in samenwerking met bestaande 
initiatieven (wekelijkse of maandelijkse maaltijden) 
zodat het niet als opzichzelf staande activiteit zou be
staan maar mensen ook op een later moment deze 
plek in hun eigen wijk nog konden vinden. Tijdens deze 
maaltijd waren er in om en nabij 150 bezoekers. 

Bezoek voorstelling ‘Robin en Robel’
Op uitnodiging van Stichting Lemat bezochten we met 
een bus vol Eritrese en Nederlandse Edenaren de voor
stelling ‘Robin en Robel’ in het Herman van Veen Arts 
Center in Soest. Deze NederlandsEritrese voorstelling 
was behalve een leuk uitje ook een mooie aanleiding 
voor gesprekken tussen Eritreërs en Nederlanders. 

Bezoek Kröller-Müller museum
In juli zijn we met een groep maatjeskoppels naar het 
KröllerMüller Museum geweest. Een van de maatjes 
heeft dit vanuit haar werk bij het museum aangebo
den en samen met de coördinator van het maatjespro
ject georganiseerd. De groep bezocht het museum en 
het park en genoot samen van een zelf meegebrachte 
multi culturele lunch. Naast de maatjeskoppels was ook 
een aantal vrijwilligers mee als chauffeur. Deze vrijwilli
gers leerden op deze manier nieuwe mensen kennen en 
aangaven dat ze wel vaker iets wilden betekenen. Met 
het uitje gingen 35 mensen mee. 

Integratiediner
In oktober organiseerden we samen met Resto van 
Harte de Edese versie van het Nationaal Integratie
diner. Voor deze avond werden buurtbewoners en  
maatjeskoppels uitgenodigd. Samen genoten we van 
een Syrische maaltijd en multiculturele muziek. Deze 
avond werd bezocht door 50 mensen. 

Multiculti party
In november organiseerden we samen met Connect Us, 
Youth for Christ en The Girl Movement een multicultu
reel feestje voor jongeren. Specifieke aandacht was er 
hier voor de net gestarte trajecten van CHEstudenten 
met ISKleerlingen. Daarnaast waren er bezoekers van
uit allerlei hoeken zoals Connect Us, studentenvereni
gingen en de Jongerenraad. Tijdens het feest hebben 
we samen gegeten, geknutseld, gedanst en spelletjes 
gedaan. Er waren op deze avond ongeveer 75 bezoek
ers.

De Ontmoeting
In november organiseerden we ook ‘De Ontmoe
ting’  samen met Vluchtelingenwerk Oost Nederland 
en buurtinitiatief Flower Power. Tijdens deze middag 
gingen mensen onder het genot van lekkers en aan de 
hand van vragenkaartjes met elkaar in gesprek over de 
ontmoeting van mens tot mens. Helaas waren er wei
nig nieuwkomers aanwezig op de middag, maar de ont
moetingen die er waren, waren goed en leidden tot op
bouw van het onderling contact in de buurt. Er waren 
deze middag ongeveer 23 bezoekers.

Ontmoetingsfeest
In december organiseerden we samen met Netwerk 
Dien je Stad, Mentorproject Laten we Welzijn en Tot 
Uw Dienst het negende ontmoetingsfeest in Ede. Tij
dens deze avond genoten zo’n 450 Edenaren uit alle 
lagen van de samenleving van een heerlijke maaltijd en 
een avondvullend programma waarbij ontmoeting cen
traal stond. Onder de bezoekers waren veel nieuwko
mers én maatjes vanuit CVVE.

Hulpvragen uitzetten, oplossen, verbinden
CVVE heeft in haar bestaansperiode een grote achter
ban gekregen die zich betrokken voelt bij de nieuwko
mers in Ede. Op Facebook volgen ruim 1900 mensen 
CVVE en bijna 300 mensen ontvangen meerdere keren 
per maand de nieuwsbrief. Verschillende partijen we
ten ons te vinden voor het uitzetten van hulpvragen 
in dat netwerk. In 2018 zijn er 43 hulpvragen gedeeld. 
Deze hulpvragen kwamen binnen via verschillende or
ganisaties zoals Vluchtelingenwerk, Stichting Timon, 
Yoin Lindenhout, de gemeente Ede en individuele aan
vragers die een oproep deden voor een statushouder 
waar ze contact mee hebben. Door het delen van deze 
oproepen zijn er verschillende vrijwilligers aan de slag 
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gegaan en zijn meerdere goederen gedoneerd. Van de 
uitgezette hulpvragen zijn er 28 zeker vervuld, van de 
overige 15 is er of geen terugkoppeling geweest of er is 
niet met zekerheid te zeggen dat de vrijwilligers via de 
oproep zijn binnengekomen.

Naast de uitgezette oproepen zijn er nog 10 matches 
gemaakt zonder het plaatsen van een oproep. Een 
voorbeeld hiervan is een babykamer die we recht
streeks konden aanbieden aan een zwangere vrouw uit 
ons netwerk. 

Informatievoorziening, expertise delen en verbinden
CVVE is voor veel mensen het aanspreekpunt als het 
gaat om vragen rondom vrijwillige inzet voor nieuwko
mers in Ede. CVVE ontvangt regelmatig emailtjes en 
telefoontjes met vragen van Edenaren. We beantwoor
den deze vragen en verbinden mensen waar mogelijk 
aan elkaar of een organisatie die past bij wat ze zoeken 
of willen doen. 

In de zomer van 2018 hebben we met behulp van een 
vrijwillige tekstschrijver de teksten op onze website 
verbeterd en de opmaak van de website nog beter af
gestemd op de doelgroep.

In het najaar van 2018 heeft de gemeente Ede verschil
lende werkconferenties belegd rondom statushouders. 
Het doel hiervan was om samen na te denken over het 
(nieuwe) beleid van de gemeente met betrekking tot 
statushouders. CVVE heeft actief geparticipeerd en 
meegedacht in deze bijeenkomsten. 

In onze nieuwsbrieven voor maatjes delen we relevan
te informatie en achtergronden die maatjes kunnen 
ondersteunen in hun contact met nieuwkomers. Deze 
nieuwsbrieven worden maandelijks verstuurd. 

Trainingen
Vanuit CVVE hebben we verschillende trainingen en 
workshops aangeboden aan onze vrijwilligers én ande
re Edenaren om ze te ondersteunen in hun contact met 
nieuwkomers in Ede:
  5 keer per jaar organiseren we samen met 

Vluchtelingenwerk een informatieavond over 
het maatjesproject. Op deze avond geven we 
achtergronden over het maatjesproject en 
tips voor het omgaan met cultuurverschillen. 
Daarnaast vertelt een medewerker van Vluch
telingenwerk over het traject dat een nieuw
komer doorloopt dat  wordt begeleiddoor een 
van hun medewerkers. Deze avonden worden 
georganiseerd voor (potentiële) maatjes, maar 
zijn ook toegankelijk voor mensen die om een 
andere reden interesse hebben.

  Op het Welkom Hier Festival konden bezoek
ers zes verschillende workshops bezoeken 
over onder andere de Syrische en Eritrese cul

tuur, een kennismaking met verschillende or
ganisaties en een gesprek met een vluchteling. 

  In samenwerking met een studente van de Ho
geschool Arnhem Nijmegen organiseerden we 
een training interculturele communicatie.

  In samenwerking met Malkander en Spectrum 
werden er twee workshops gegeven over om
gaan met cultuurverschillen als onderdeel van 
het scholingsaanbod van Malkander. 

6. Leerervaringen en 
ontwikkelingen
In 2018 hebben we veel geleerd, waardoor we onszelf 
verder konden ontwikkelen. Hieronder staan de be
langrijkste ontwikkelingen: 
  In 2018 is het aantal trajecten binnen het ma

tjesproject verder gegroeid. We mochten 88 
nieuwe trajecten starten, waardoor we dit jaar 
179 verschillende maatjeskoppels konden be
geleiden. Dit stemt ons dankbaar, maar brengt 
ook een uitdaging met zich mee. We willen tra
jecten goed blijven begeleiden, maar hebben 
hier minder tijd voor.
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  Een aantal van de ‘eerste helpers’ uit het team 
nam eind 2017 en in de loop van 2018 afscheid 
en hierdoor veranderde de taakverdeling bin
nen het team. Deze ontwikkeling zorgde er
voor dat we opnieuw moesten investeren in 
onze samenwerking. We hebben een summer
school gevolgd, zijn op teambuilding geweest 
en hebben tijd apart gezet om onze dromen, 
doelen en taken onder de loep te nemen. We 
leerden hoe we onze eigen en elkaars speci
fieke talenten en eigenschappen in kunnen 
zetten, hoe we vrijwilligers kunnen betrekken 
bij ons werk en hoe we ons initiatief kunnen 
verduurzamen. Dit heeft geleid tot een profes
sionaliserings en verdiepingsslag voor ons als 
team en CVVE als initiatief. 

  Het aantal vrijwillige maatjescoaches dat mee
werkt in het maatjesproject is het afgelopen 
jaar afgenomen. De zoektocht naar nieuwe 
maatjescoaches heeft tot op heden nog onvol
doende nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Dat 
betekent dat er meer werk terechtkomt op 
de schouders van de coördinator van het ma
tjesproject. Het is een zoektocht hoe we deze 
werkdruk kunnen verlagen en mogelijk taken 
anders kunnen verdelen.

  Omdat de zoektocht naar maatjescoaches las
tig bleek, hebben we bekeken hoe we op een 
andere manier vrijwillige ondersteuning kon
den krijgen. Dit heeft geresulteerd in de inzet 
van vrijwilligers voor storytelling, het updaten 
van de website, administratieve ondersteuning 
en het plaatsen van oproepen en het schrijven 
van de nieuwsbrief. 

  Door tegenvallende resultaten en het vertrek 
van een teamlid omstandigheden zijn de pro
jecten ‘Gastvrij studentenhuis’ en ‘Netwerk
verbreding Eritrese vrouwen’ gestopt. Het 
waarom hiervan is beschreven in hoofdstuk 5 

van dit verslag. 
  Tijdens de maatjestrajecten bleek dat veel tra

jecten met jonge Eritrese jongens (AMV en ex
AMV) moeilijk van de grond kwamen of vroeg
tijdig beëindigd werden. We concluderen dat 
het maatjestraject zoals we het nu vormgeven 
niet goed aansluit bij deze doelgroep. We ne
men deze ervaring mee naar het nieuwe jaar 
en willen samen met de begeleiders van deze 
jongeren zoeken naar welke benadering wel 
aansluit. 

  We startten in 2018 met intakegesprekken 
met statushouders. Hierdoor konden we zorg
vuldiger matchen. Daarnaast zien we ook dat 
nieuwkomers ons hierdoor zelf beter weten te 
vinden met hun vragen.

  De inzet van CHEstudenten vraagt om een in
tensievere begeleiding dan die van reguliere 
maatjes. Doordat ze relatief jong zijn, hebben 
ze het nodig dat we met grotere regelmaat 
contact hebben door onder andere WhatsApp, 
gesprekjes tussendoor en meer intervisiemo
menten.

  In 2018 hebben we meer ontmoetingsactivi
teiten georganiseerd dan voorheen. Dit kwam 
voort uit een behoefte die we signaleerden 
aan laagdrempelige contactmomenten. Het 
organiseren van activiteiten was nieuw voor 
ons en we wilden daarbij vooral aansluiten bij 
een aanvullen op bestaande activiteiten. Dit 
organiseren zorgde voor een nieuwe manier 
van werken en samenwerken. 

  Eind 2017 vertrok een medewerker die veel af
finiteit had met ICT en onze systemen had in
gericht. Hierdoor kwamen we in 2018 voor de 
uitdaging te staan om als team meer eigenaar 
te worden van ons ICTbeleid en dit te borgen. 
We zijn in januari gestart met het volgen van 
een gebruikers en beheerderstraining Ci
viCRM, waardoor we zelf meer kunnen in het 
systeem. We hebben er bewust voor gekozen 
te blijven werken met dit open source systeem 
omdat we geloven dat de wereld van iedereen 
is en we dit ook terug willen laten komen in 
ons ICTbeleid. Daarom blijven we kiezen voor 
een systeem dat iedereen vrij kan gebruiken en 
waarbij we zowel gebruiker als medeontwik
kelaar zijn. Gelukkig is de betreffende mede
werker nog voor 8 uur per kwartaal als vrijwilli
ger betrokken gebleven om ons waar nodig te 
ondersteunen. 

  Door het groeiende aantal trajecten binnen 
het maatjesproject en het toenemende aantal 
ontmoetingsactiviteiten is de werkdruk in het 
team toegenomen. Dit vraagt voor 2019 dat we 
opnieuw goed kijken waar onze prioriteiten lig
gen en hoe we onze uren verdelen. Daarnaast 
willen we zoeken naar eventuele uitbreiding.
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7. Samenwerkingspartners
Verbinding en samenwerking maken deel uit van onze 
missie. We zijn daarom dankbaar voor alle partners 
waarmee we in 2018 (weer) mochten samenwerken, dit 
zijn:
 Justice and peace
 Vluchtelingenwerk Oost Nederland
 Gemeente Ede
 Netwerk Dien je Stad
 Mentorproject Laten we Welzijn
 Yoin Lindenhout
 Stichting Timon
 Youth for Christ Ede
 Connect Us
 The Girl Movement
 Resto van Harte
 De MeetInn
 Vrijwilligers uit de Hoogbouw Ede Zuid
 ICF Ede
 Flower Power
 Vrijzinnigen Bennekom
 Cultura
 KenHem Community
 Sociale wijkteams

 Malkander
 Spectrum partner met Elan
 KröllerMüller Museum
 Astrant
 Sportservice
 Werkkracht
 Opella
 GGD

8. Vooruitblik 2019
We gaan 2019 in met een stevige basis. Onze projecten 
staan stevig. Het maatjesproject loopt, verschillende 
initiatieven zijn gestart en doorontwikkeld. Deze werk
zaamheden willen we graag in de lijn van 2018 voortzet
ten in 2019. In het komende jaar zullen we ons richten 
op financiële verduurzaming van ons project zodat we 
ook in de toekomst kunnen blijven doen waar we goed 
in zijn. Daarnaast willen we samen met andere partij
en en de gemeente Ede meewerken aan de doelen die 
we ons gezamenlijk stellen in het in 2019 te ontwikke
len meerjarenbeleidsplan. Binnen het maatjesproject 
willen we concreet zoeken naar de manier waarop we 
vrijwilligers kunnen inzetten op een manier die past bij 
de vraag van Eritrese jongeren in onze gemeente. 



14 

Inkomsten Kosten

Gemeente Ede € 55.000 Personeel € 60.396
Fondsen € 15.300 Kantoorkosten € 3.500

Overig € 1.099 Communicatie & PR € 1.486

Vrijwilligersbudget € 824

Inspiratiebijeen
komsten € 832

Overig € 209

Totaal inkomsten € 71.399 Totaal kosten €  67.247

Eindresultaat € 4.152*

9. Financieel resultaat
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10. Contactgegevens
Esther Blokker, initiatiefnemer/projectleider
Adres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Telefoonnummer: 0623111562
Emailadres: esther@cvvede.nl
Website: www.cvvede.nl

CVVE is onderdeel van Netwerk Dien je Stad (Stichting 
TijdVoorActie, Ede).
Voor meer informatie: Eelke Dekens, 
directeurbestuurder Stichting TijdVoorActie.


