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Parochiële Caritas Instelling 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

Secretariaat: Postbus 141, 3800 AC  AMERSFOORT 
 T (033) 4612558, E secretariaat@caritasamersfoort.nl 

Aan de leden van de PCI werkgroepen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
 
Betreft: nieuwsbrief extra PCI bestuur SEPTEMBER/OKTOBER 2017 
 
Beste werkgroepleden, 
 
Een extra nieuwsbrief met een drietal onderwerpen: 
 

1. Uitnodiging voor een TRAINING “AANVRAAGBEHEER via de WEBSITE”. 
 

We organiseren deze training op 
verzoek en denken dat het een bijna 
verplicht momentje zou mogen zijn 
voor alle Caritas werkgroepleden die 
de hulpverzoeken van de website 
beheren en afhandelen. 

 
Met assistentie van Eric, onze 
website bouwer, doorlopen we het 
proces van aanvragen en geven we 
inzicht hoe een en ander 
administratief verloopt. 
Iedereen ontvangt een hulpschema 
waarin de stappen staan om een 
aanvraag goed af te handelen. 

 
Het lijkt soms een heel gedoe, maar na deze training denken we dat eenieder (weer) 
in staat is om met een aantal klikken de aanvragen zo goed te verwerken dat onze 
penningmeester Juliëtte rustig kan slapen. Ook het  bonnetjes beheer is onderwerp 
van de training.  
 
Natuurlijk is het mogelijk persoonlijke vragen over het gebruik van de computer in 
relatie met de PCI te stellen. We hebben immers een specialist bij de hand.   

 
Kortom: een hartelijke uitnodiging om in een tijdbestek van 2 uur weer helemaal 

 up-to-date te zijn met onze aanvraagwerkwijze via de website. 
 
 De training wordt gegeven op de pastorie bij de Martinuskerk, Kerklaan 22 Hoogland. 

We geven de training op ZATERDAGMORGEN 7 oktober a.s. en starten om 10.00 
u. Rond de klok van 12.00 uur stoppen we. Graag laptop en inlogcodes meenemen. 
 
Voor vragen over deze Training kunnen jullie contact opnemen met Cor Arends.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://drishyaminfosys.com/
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2. Trainingen georganiseerd door Pact Sam Sam 
 
In het najaar van 2017 biedt Pact Sam Sam twee interessante trainingen aan. Deze 
trainingen zijn vrij toegankelijk voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de 
armoedebestrijding. 

 

A. 'Kleurrijk communiceren' 
   

Wanneer je vrijwilligerswerk doet kom je vaak 
ook in contact met mensen met een 
migratieachtergrond. De eerste generatie 
migranten is hoog vertegenwoordigd in de 
groep die hier in Nederland in armoede leeft. 
Contacten met hen leveren vaak mooie 
gesprekken op, maar er zijn ook situaties 
denkbaar waarbij de communicatie moeizamer 
gaat.  

 
Hoe moet je iets over schulden uitleggen als je cliënt moeizaam Nederlands spreekt? 
Doe je dat met handen en voeten of schakel je één van de kinderen in?  En wat als 
de cliënt liever met een man praat of juist helemaal niet met een man wil spreken? 
Doe je je schoenen wel of niet uit wanneer je hun huis betreedt? 
 
Dit soort vragen komt aan bod in deze training over interculturele communicatie. De 
training bestaat uit twee ochtenden. Het is belangrijk dat je beide ochtenden 
aanwezig kunt zijn. 
Tijdens de training wordt onder meer uitgelegd waarom veel eerste generatie mensen 
met een migrantenachtergrond in armoede leven en niet altijd goed geïntegreerd zijn 
ondanks het feit dat ze hier soms al meer dan vijftig jaar wonen. Er wordt ingegaan 
op hoe je een gesprek goed kan voeren ondanks slecht nieuws en de taalbarrière. Je 
leert waarom professionele hulpverlening vaak niet geaccepteerd wordt en er wordt 
besproken hoe je om kunt gaan met ‘onredelijke’ vragen van de cliënt die niet 
aansluiten bij onze westerse gewoonten.  
van de training: 
• Heb je meer inzicht in de verschillen in culturen en achtergronden, waardoor je 
beter in staat bent een gesprek positief te beïnvloeden. 
• Kun je ingewikkelde onderwerpen makkelijker bespreekbaar maken; slecht-
nieuws, uitleg regels, doorverwijzing, etc. 
• Heb je handvatten om afstanden in taal en communicatie te 

 overbruggen. 
 
Praktische informatie 
Voor wie: Vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met mensen 

     met een migratieachtergrond. 
Datum:   Vrijdag 24 november en vrijdag 1 december, van 09.15 tot 12.30 uur 
Locatie:  De Mannenzaal, Westsingel 47 te Amersfoort 
Prijs:   Gratis 
Inschrijven:  Mailen naar: secretariaat@PactSamSam.nl 
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B. ‘Armoede onder de loep’ 
   

Elk dubbeltje moeten omdraaien omdat je al 
jarenlang rond moet komen van een 
minimuminkomen. Wekelijks naar de 
voedselbank moeten omdat je het anders niet 
redt. Je kinderen niet mee laten gaan met een 
schoolreisje omdat er gewoonweg geen geld 
voor is. Wanneer je zelf niet te maken hebt 
met armoede is het moeilijk je voor te stellen 
hoe het is om in armoede te leven. 

   
Voor vrijwilligers die in hun werk te maken krijgen met mensen met een laag inkomen 
is de training  “Armoede onder de loep” ontwikkeld. 

  
Tijdens deze training krijg je feiten over armoede. Er wordt duidelijk gemaakt hoe 
armoede beleefd wordt en we kijken naar valkuilen in de communicatie. 
Doel van de training is om als vrijwilliger beter aan te kunnen sluiten bij de leefwereld 
en de behoefte van mensen met een laag inkomen. 

  
Aan het eind van de training:  
• Heb je meer inzicht in de problematiek van degene in armoede waardoor je 
deze persoon beter kunt ondersteunen. 
• Ben je op de hoogte van de verschillende verschijningsvormen van armoede. 
• Kun je signalen van armoede oppikken. 
• Ben je op de hoogte van de consequenties van arm zijn op verschillende 
terreinen. 
• Ben je je bewust van de sociale uitsluiting die kan ontstaan wanneer mensen 
lang in armoede leven. 
• Ben je je bewust van de valkuilen die je als vrijwilliger tegen kunt komen. 

  
Tijdens deze interactieve training is veel ruimte voor eigen ervaringen en vragen. Een 
deel van de training is informatief, een deel is groepswerk waarin eigen ervaringen 
aan bod komen en ook gaan we met elkaar oefenen op welke manier je als vrijwilliger 
het beste om kunt gaan met de verschillende verschijningsvormen van armoede. 

  
De training wordt gegeven in samenwerking met Stichting DE KIM. Ellen Hogema is 
de trainster. Zij is pastor diaconie van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
en gecertificeerd trainer. 

  
Praktische informatie: 
Voor wie:  Vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met mensen 

met een laag inkomen 
Data:   De training beslaat 2 avonden namelijk; donderdag 28 september 

en donderdag 5 oktober. 
Tijdstip:  Van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. 
locatie:  De Mannenzaal aan de Westsingel 47 te Amersfoort 
Prijs:   gratis 
Inschrijven: Mailen naar: secretariaat@pactsamsam.nl 

  
  Copyright © Pact Sam Sam 
 

Ons e-mail adres is: secretariaat@pactsamsam.nl 
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3. WERKGROEPENAVOND 29 NOVEMBER 2017 
 

Het bestuur is gestart met de voorbereiding van de werkgroepenavond die we op 
WOENSDAG 29 november in de pastorie organiseren.  
De avond is van ca. 19.45 uur tot ongeveer 22.00 uur. 
 
Het bestuur is altijd op zoek naar interessante en boeiende onderwerpen om tijdens de 
werkgroepenavond te behandelen. Wanneer u als werkgroeplid een boeiend onderwerp 
en/of vragen in gedachten heeft laat ons dat weten zodat we kunnen we kijken of we hier 
een item van kunnen maken dat voor iedereen interessant is. Mail uw onderwerp en/of 
vragen naar secretaris@caritasamersfoort.nl.  
 

Tot slot: 
 
De start van het nieuwe seizoen is weer voortvarend geweest. We hebben er dan ook met 
zijn allen zin in. De ontwikkelingen in de H.Kruis lijken de goede kant uit te gaan. Net als de 
ontwikkelingen in de H.Geest. Hier en daar zijn we bezig met het stroomlijnen van enkele 
communicatieprocessen en natuurlijk worden de nodige hulpverzoeken naar tevredenheid 
afgehandeld.  
 
We zijn een vrijwilligersclub waarin we met elkaar mooie dingen voor die ander mogen doen. 
Hier en daar valt eens een steekje, maar we zijn er van overtuigd dat we allen staan voor 
onze Caritastaak, concrete hulp aan onze medemens. 
 
Het bestuur wenst u een goed en inspirerend nieuw seizoen 2017-2018.  
 
met vriendelijke groet, 
 
Jaap Bosman (secretaris PCI bestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort) 
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