
 

 

  INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN 

Op zoek naar veiligheid 
 Meet and Eat in Varsseveld 
 
 

 
 
 
Samenvatting  
In 2017 heeft een aantal enthousiaste 
jongeren uit de Protestantse Gemeente 
Varsseveld besloten om mee te gaan doen met 
de actie Tafels van Hoop die Kerk in Actie 
organiseerde. Deze maaltijd is uitgegroeid tot 
een structurele Meet and Eat die inmiddels 3 
keer per jaar op de planning staat.  
Er is een kernteam gevormd met mensen van 
binnen en buiten de kerk. Ze werken met een 
duidelijke taakverdeling die aansluit bij wat 
vrijwilligers graag doen.  
De avonden worden bezocht door 50 - 60 
mensen, een mooie mix van mensen uit het 
dorp, statushouders en andere migranten. En 
naast het eten wat door alle deelnemers zelf 
wordt meegebracht, zijn er tijdens de Meet 
and Eat altijd een paar activiteiten die het 
makkelijk maken om met elkaar in contact te 
komen.  
 
Lees mee welke bouwstenen belangrijk zijn 
voor het slagen van de Meet and Eat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouwsteen 1:  Wat is de aanleiding om te 
starten? 
In het najaar van 2017 werd er door de CJV  
(Christelijke Jongeren Vereniging) een 
themamiddag rond ‘vluchtelingen’ 
georganiseerd. De predikant vertelde over de 
actie Tafels van Hoop door Kerk in Actie in 
december ‘17. De diaconie had op dat 
moment geen mensen beschikbaar die dit 
konden uitvoeren. Twee jongvolwassenen 
pakten het idee samen met de dominee op en 
besloten er voor te gaan.  
 
Bouwsteen 2: Wie is de doelgroep? 
We nodigen nadrukkelijk de statushouders uit, 
maar iedereen is welkom. Ook mensen die een 
ander thuisland hebben, maar al langer in NL 
wonen. En mensen die geboren en getogen 
zijn in Varsseveld. We willen de mensen in 
Varsseveld en de buitengebieden daaromheen 
samenbrengen. Wederkerigheid zoeken wij 
bewust, we vragen iedereen een eigen gerecht 
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mee te nemen. Dan komt er eten op tafel waar 
iedereen trots op is en dat geeft opening voor 
mooie gesprekken.  
 
Bouwsteen 3: Wie voeren de activiteiten uit? 
We hebben een divers samengesteld team op 
alle fronten. Zowel mensen vanuit de kerk als 
van buiten de kerk. De laatste paar keren deed 
ook een statushouder mee in de 
voorbereiding. En qua leeftijd is het heel 
divers, van tieners tot 70plussers.  
De diaconie maakt geen deel uit van het team, 
maar het bestaat heel goed naast elkaar 
binnen de kerk. Het initiatief heeft een groot 
draagvlak in de gemeente. Bij het verdelen van 
de taken binnen de kerngroep hebben we 
gezocht naar en aangesloten bij de de talenten 
van de mensen.  
 
 
 
 Esra Geurink (26) één van de initiatiefnemers:  
 “Mensen met een indrukwekkende loopbaan   
 in besturen en commissies bieden aan mij als  
 jonkie hun hulp aan. Dat is toch geweldig?” 

 
 
 
Bouwsteen 4: Met wie werk je samen? 
We doen dit als een vrijwilligersgroep en 
werken via de netwerken in het dorp. Voor de 
Meet and Eat werken we niet veel samen met 
andere organisaties, Vluchtelingenwerk 
bijvoorbeeld houdt wat afstand van ons 
initiatief.  
 
Bouwsteen 5: Welke middelen heb je nodig? 
We gebruiken voor onze Meet and Eat niet het 
kerkgebouw, maar het Cultureel Centrum in 
het dorp. Dat wordt altijd al voor activiteiten 
van de kerk gebruikt en het was min of meer 
vanzelfsprekend dat ook de Meet & Eat hier 
zou plaatsvinden. Daarbij is het een mooi 
gebouw, wat laagdrempelig is voor iedereen.  
 
Tijdens de Meet and Eat neemt iedereen een 
eigen gerecht mee, daarnaast hoeven we voor 
de locatie niets te betalen. Dat houdt de 
kosten voor elke maaltijd die we organiseren 
heel laag. Rond de € 60,- per keer, dat zijn de 
kosten voor de soep, drinken en wat 
aankleding.  
 

De weken voordat de Meet and Eat 
plaatsvindt, ben je er als kernteam wel wat 
drukker mee. Al gaat veel ook wel tussendoor, 
even een mailtje of appje om iets te regelen. 
Maar al met al is het een simpel concept, wat 
gemakkelijk georganiseerd kan worden. 
 
 

 
 
 
Bouwsteen 6:  Hoe regel je de communicatie? 
Om de mensen uit te nodigen hebben we 
vooral in het begin gebruik gemaakt van de 
onderlinge relaties die er al zijn. Dat hebben 
we gedaan door ‘sleutelfiguren’ te benaderen. 
Een aantal mensen heeft  privé al een heel 
aantal contacten met statushouders of andere 
internationale mensen en we hebben hen 
gevraagd om samen naar de Meet and Eat te 
komen. Inmiddels hebben we al een heel 
aantal mailadressen en 06 nummers 
verzameld van deelnemers en krijgen de 
mensen een appje of mailtje als de nieuwe 
datum bekend is. Daarnaast zetten we een 
bericht in de lokale krant, op de website en in 
de powerpoint tijdens de kerkdienst 
voorafgaand aan de Meet & Eat. 
 
 

 
 Tip uit Varsseveld:  
 “ Voorspelbaar zijn is belangrijk, dan weten  
 mensen wat ze kunnen verwachten.  
 Denk aan een een vast moment, bijv. de  
 laatste zaterdag in de maand, dezelfde tijd en  
 locatie.” 
 
 
 
Bouwsteen 7:  Hoe is de interne organisatie? 
De predikant maakt deel uit van ons kernteam 
en hij houdt de kerkenraad op de hoogte en 
heeft de korte lijnen als het om financiële 
zaken gaat.  
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Bouwsteen 8:  Hoe houd je elkaar scherp? 
Evalueren en elkaar scherp houden is wel 
belangrijk. Na de laatste keer Meet and Eat 
was het lastig om een juiste datum te vinden 
voor de evaluatie. Toen hebben we ervoor 
gekozen om samen te eten en te evalueren. 
Een gouden vondst;  de maaltijd verbindt, eten 
moet je toch en de evaluatie gaat in één 
moeite door. 
 
 

 
 
 
Zelf aan de slag  
Als je zelf een initiatief als de Meet & Eat wilt 
starten, zijn de volgende tips van het team van 
de Meet & Eat uit Varsseveld erg handig:  
 

● Tip 1: Het heeft ons geholpen om als  
kernteam een visiedocument op te stellen. Dat 
geeft antwoord op de vraag: ‘Wat willen we 
met elkaar?’ Dit document gaf vervolgens 
richting. 
 

● Tip 2: Zoek bewust de wederkerigheid  
in het initiatief! Als iedereen eten meebrengt 
vanuit zijn/haar eigen cultuur, draagt dat bij  
aan een open gesprek en bevordert de 
wederkerigheid.  
 

● Tip 3: Een divers samengesteld team  
werkt heel fijn. Vooral als daarin een duidelijke 
taakverdeling is voor elk teamlid. 
 
 

● Tip 4: Zoek ook naar een  
bijdrage vanuit de statushouders in het 
kernteam. Sluit aan bij hun behoeften. En als 
zij betrokken zijn bij de organisatie, kom je dat 
makkelijker op het spoor. Zij nemen hun eigen 
netwerk weer mee naar de Meet and Eat. 

 
● Tip 5: Wees zelf enthousiast en straal  

dat uit :-) ! 
 

● Tip 6: Niet oeverloos vergaderen en  
voorbereiden. Ga gewoon beginnen! 
 
 

 
 Leuke ontdekking uit Varsseveld:  
 “We merken gaandeweg dat er ook allerlei  
 niet-zichtbare gevolgen zijn van de Meet and  
 Eat. Dan horen we via-via dat mensen op  
 kraambezoek zijn geweest bij een jonge  
 vrouw. Ze hadden elkaar bij de Meet and Eat  
 ontmoet. Dat is toch prachtig?” 
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