Juryrapport Willewarkerspries 2017
Het is alweer een aantal jaren geleden, dat de VKD het initiatief nam, om jaarlijks de
Willewarkerspries uit te reiken. Een prijs die bedoeld is om een vrijwilliger of groep
vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten, omdat die door de uitoefening van
activiteiten voor het dorp en omgeving een bijzondere plaats inneemt en daardoor
extra opvalt.
De gemeente Weststellingwerf kent een groot aantal vrijwilligers, dat jaarlijks de
meest uiteenlopende activiteiten ontplooit tot instandhouding en ter verbetering
van de leefbaarheid in de dorpen.
Het bestuur van de VKD heeft uit de inzendingen een bijzondere winnaar gekozen,
om de prijs in ontvangst te nemen. Het betreft een inwoner uit De Hoeve, namelijk
Rita van der Werff.
Rita heeft zich sinds begin 2016 met veel toewijding ingezet voor aan de begeleiding
van een Syrische gezin, dat in De Hoeve huisvesting vond. Allereerst bereidde ze de
verhuizing voor van mevrouw Shahada en haar 3 dochters van het AZC naar De Hoeve.
De communicatie met de medewerkers van het AZC en de familie liep stroef. Door haar
vasthoudendheid en doorzettingsvermogen heeft Rita van der Werff kunnen
bewerkstelligen dat het gezin zich spoedig in De Hoeve kon vestigen.
Vanaf dat moment heeft Rita tal van taken op zich genomen, om moeder en haar drie
dochters een veilig thuis te bezorgen in hun nieuwe woonomgeving. Zo heeft zij
geholpen met de inrichting van het huis, het begeleiden van de contacten met de
gemeente en het helpen met de financiën. Hierdoor kreeg het gezin het huishouden
ook financieel op orde. Ze benaderde instanties voor het aanvragen van kinderbijslag en
toeslagen. Maar zij regelde ook het vervoer en de contacten met de school voor de
kinderen.
Daarnaast speelde ze een zeer actieve rol bij alle formaliteiten rond de gezinshereniging
met de in Syrië achtergebleven vader. Ze reisde daarvoor met de familie regelmatig naar
Stichting Vluchtelingen Werk en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daardoor
verliep de procedure voorspoedig en kon haar man Mowafaq Sari zich al in het voorjaar
van 2016 met zijn gezin in De Hoeve herenigen. Zij regelde zwemlessen voor
vluchtelingenvrouwen in zwembad De Steense en bracht ook de kinderen naar
zwemles. Zij leerde het gezin fietsen. Rita bleef het herenigde gezin ondersteunen met
bewaking van de financiën, de uitleg van regels en gebruiken in Nederland, de
Nederlandse taal, begeleiding van bezoek aan arts en tandarts.
Daarnaast is ze een initiatiefnemer van de vrouwenpraatgroep voor vluchtelingen
vrouwen in Wolvega, die eens in de twee weken bijeenkomt. Ook is ze betrokken bij het
VIP project, (vluchtelingen investeren in participeren) van Vluchtelingen Werk. Ze is
daar vrijwillige coach en helpt vluchtelingen op weg naar de arbeidsmarkt.. Zo ook
organiseerde zij stageplaatsen voor vader Mowafaq Sari, zodat hij aan het werk komt.
Rita stopt hiermee niet eerder, dan dat zij een goede plaats voor hem heeft
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gevonden op de arbeidsmarkt.
Door de zeer intensieve begeleiding van Rita heeft het gezin de financiën goed op orde en
een goede start kunnen maken met hun nieuwe leven in De Hoeve.
De jury, bestaande uit de bestuursleden van de VKD, kent de Willewarkerspries
2017 toe aan Rita van der Werff voor haar vele werk en de gepassioneerde inzet
voor vluchtelingen in onze gemeente, in het algemeen en het inburgeren en het een
veilig thuis geven van een Syrisch gezin in haar dorp De Hoeve, in het bijzonder.
Rita: wij zijn trots op zo’n kanjer! Van harte gefeliciteerd!
Plaatselijk Belang de Hoeve: Zeer bedankt voor de nominatie!
De Jury: Het bestuur van de VKD Weststellingwerf.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van
VKD Weststellingwerf
Jacques de Kleijn, secretaris
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