Nieuwsbrief, september 2020

Beste medewerkers van SamenSpraak,
Hoogste tijd voor weer een nieuwsbrief. Het is alsof we aarzelend wakker worden uit een
lange winterslaap, argwanend om ons heen kijken en de wereld buiten voorzichtig op
veiligheid en houdbaarheid testen voor de eerste stapjes.
Dit beeld zag ik voor me na de vergadering van ons team hoe we verder gaan na dit Coronareces. We willen u allen graag daarbij betrekken en vragen om een reactie op ons plan hoe
de komende tijd veilig te werken met onze migranten. We doen dat vanuit de gedachte dat
contact houden in welke vorm dan ook van wezenlijk belang is, dat we naar nieuwe vormen
willen zoeken die dat mogelijk maken. Kort samen gevat: we zijn niet meer aanwezig bij de
koppelingen en niet bij de ontkoppelingen. Wel even aan de deur om boeken/documenten
uit te wisselen. Voorlopig ook geen groepsbijeenkomsten meer.
Dat alles zou er als volgt uit kunnen zien.
1e. Over de intakes: die worden fysiek door Eline of Kees afgenomen in de achterkamer van
de stadskamer ‘Thuis’ op ruime afstand van de migrant.
2e. Bert ontvangt die verslagen en zoekt er een medewerker bij.
3e. Eline en Kees zullen vervolgens telefonisch of per email tussen de medewerker en de
migrant een ontmoeting arrangeren waarbij ze zelf niet meer aanwezig zullen zijn.
4. De medewerker bepaalt vervolgens zelf waar en hoe hij de migrant wil ontmoeten.
5. Hij/zij meldt na een paar weken hoe het gaat en welke boeken ter ondersteuning nodig
zijn. Die worden dan af geleverd.
6. Over de conversaties: die kunnen velerlei vormen aannemen.
a. u ontvangt thuis en hanteert de Corona-etiquette: geen handen geven of geschenken
uitwisselen, afstand houden, hoesten in de elleboog, aparte kapstok, voor èn na ontsmetten
van handen, servies, stoel, deurkrukken en afspraken maken over toiletgebruik.

b. u besluit in overleg per mail, WhatsApp, Beeldbellen, Facetime of per Skype te werken of
die platforms samen af te wisselen, waarbij u bijvoorbeeld ook kunt gaan corresponderen
over taalkwesties of wat er de afgelopen week is gepasseerd met verbeteringen retour. Als u
wat tips wilt hoe het werken via Skype kan, kunt u medewerkster Yvonne Gerritsen bellen op
0318-414164. Als u kiest voor beeldbellen via WhatsApp kan medewerker Herman
Thunnissen u verder helpen: 0317-421963.
Advies van ons daarbij zou wel zijn een enkele keer per maand elkaar toch even te spreken,
want anders zouden de conversaties kunnen opdrogen, menselijk contact genereert de
noodzakelijke energie om het vol te houden. Maar er zijn ook medewerkers die uitsluitend
digitaal werken prima vinden.
c. u besluit elkaar wandelend te ontmoeten (u laat bijvoorbeeld uw migrant steeds zelf een
routevoorstel doen), of in een geventileerde publieke ruimte als een caféterras, een
museum, bij ‘Thuis’ of in de bibliotheek.
d. u verlaagt de frequenties van het bezoek.
6. Over de ontkoppelingen: na een jaar kunt u stoppen, zoals u weet. Daar zullen de intakers
ook niet meer bij zijn. Veel ontkoppelingen zijn blijven liggen, maar worden wel weer
opgepakt.
a. Ze bellen u tijdig op om een afscheidsdatum in te plannen,
b. en vragen of de migrant het certificaat van SamenSpraak verdiend heeft en welke
geschenkenbon u wenst.
c. ze sturen u per mail een paar evaluatievragen op voor het verwerken in verslaglegging
voor de overheden.
d. ze leveren de documenten bij u thuis af.
e. ze vragen de geleende boeken terug.
f. u maakt er zelf een klein feestje van met u tweeën.

Over de contactavonden: We hadden een mooi plan voor april, maar dat stellen we nog
even uit. U hoort nog.
Tot slot: we hebben de indruk dat de meesten van u een prettige vorm gevonden hebben
om de uitdaging die Corona levert, te kunnen weerstaan en vooral nog steeds te kunnen
genieten van ons internationale werk.
Graag uw reactie op ons voorstel!
Namens ons team,
Eline de Carpentier
Kees Folkertsma
Bert van Dorsten
Memo: Ik heb, zoals u weet, een nieuw adres en telefoonnummer
Duivendaal 1d
6701AP Wageningen
0613904158

