
Heeg, november 2021  

 

Beste leden van de diaconie,voorgangers en andere betrokkenen, 

Zoals jullie weten is er sinds enige tijd een locatie van het COA in Heeg gevestigd met Syrische 

vluchtelingen. In de mail van ds. Annelieke Warnar heeft u waarschijnlijk kunnen lezen dat daar tot 

mei 2022 ongeveer 150 mensen verblijven, waarvan ongeveer honderd (jonge) kinderen met hun 

ouders. 

Tijdens het overleg dat ds. Annelieke Warnar had met de medewerkers aldaar en het gesprekje dat 

pastor Ludwine Andel van Gaastmeer daar spontaan had, is gebleken dat er allerlei dingen nodig zijn. 

Op dit moment betekent dat concreet, dat wij jullie als diaconieën werkverband IJlst, aandacht 

vragen voor het volgende:  

 

 

 Tijdens de kerstvakantie wil de huismeester de kinderen leren fietsen. Hiervoor heeft hij gevraagd 

om drie gebruikte kinderfietsen. Het is een proef en drie fietsen is eerst voldoende. Wie heeft wat 

staan? 

 

 

Omdat het belangrijk is dat kinderen met elkaar kunnen spelen, wil de leiding graag een of meerdere 

kinderspeelhoeken inrichten. Er wordt gedacht aan bijvoorbeeld een kinderkeukentje met 

toebehoren, grote speelblokken, speeltentjes, grote bak duplo/lego etc. 

Op verzoek van de locatieleiding van het Coa is er één centraalpunt om te voorkomen dat 

verschillende mensen dagelijks wat aanbieden.  Zijn er in uw gemeente mensen die geschikt 

speelgoed zoals hierboven staat omschreven kunnen missen? Dan kunnen jullie contact met mij 

opnemen via mail/whatsapp of met een belletje.  

De ervaring heeft geleerd dat veel klein speelgoed aanbieden in de praktijk niet werkt, omdat het 

dan oneerlijk wordt verdeeld en sommige kinderen niets krijgen ,terwijl anderen alles hebben 

meegenomen naar hun kamer. Dit levert vervelende situaties op. 

 

 

Wèl zouden we graag, na overleg met de leiding alle kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens de 

decembermaand een cadeautje geven van ongeveer € 10. 

LEREN FIETSEN 

INRICHTEN SPEELHOEKEN 

GEZAMENLIJKE FINANCIELE DIACONALE ACTIE 



Van het Coa krijgt de diaconie van Heeg een globaal overzicht van de leeftijd van de kinderen, zodat 

voor ieder kind een persoonlijk cadeautje kan worden besteld. Dit zal worden gedaan bij Warenhuis 

De Jong in Heeg. Ik zal namens de diaconie van Heeg deze actie coördineren, wij zouden het erg mooi 

vinden als we als gezamenlijke diaconieën van de werkgemeenschap IJlst deze actie financieel 

zouden dragen.  

Uw bijdrage wordt op prijs gesteld op nummer: 

NL 60RABO0334752086, t.n.v. Protestantse Diaconie Heeg 

 

 

De kinderen gaan alleen ‘s ochtends naar school en ‘s middags vervelen zij zich vaak. Het zou leuk zijn 

als er activiteiten voor deze kinderen worden georganiseerd. Dit kan ook ingevuld worden door een 

groep jongeren uit de gemeenten. Ook wordt er gezocht naar taalvrijwilligers. Voor deze en andere 

ideeën kunt u contact opnemen met ds. Annelieke Warnar - van den Berg.  Zij coördineert deze 

activiteiten.  

Contactgegevens van ds. Annelieke zijn: 

dswarnarvandenberg@outlook.com / 06-40503430 

 

Alvast bedankt namens de diaconie van Heeg. 

Met vriendelijke groet, 

Coby Joustra 

c.joustra@yahoo.com 

06-57216043 ook bereikbaar via whatsapp 

 

 

 

 

WAARAAN IS NOG MEER BEHOEFTE? 
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