
Nr. 2 - november 2020 – Deze nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar 

In deze nieuwsbrief een terugblik op aantallen situaties in 2019 waarin we ondersteund hebben. 
Twee situaties uit dat jaar zijn nader toe gelicht. 

 
 

Toelichting: 

Relatieproblemen: bemiddeling bij (dreigende) echtscheidingen 

Werk en Inkomen: ondersteuning bij arbeidsconflicten, uitkering, 

sociale dienst, ziektegeld, belasting 

Pastoraat: persoonlijke gesprekken, veelal over geloof 

Kinderen en jeugd: problemen op school en problemen in de 

thuis situatie. 

Ziekte (taal en regelen):  vertalen in het ziekenhuis, zaken 

regelen. 

Voedselhulp: dit gaat via een Voedselbank. 

Stichting 
Salam4u 

 
Salam is Arabisch voor 
vrede. 
 
Salam4u wil dus zeggen 
Vrede voor u/jou. 
 
De stichting doet 
maatschappelijk en 
pastoraal werk voor 
Arabisch sprekenden. 
 
Dat doen we door de 
vrede van Christus, die  
we graag bij de mensen 
brengen. 
 
Vrede van Christus is ook 
de naam van de Arabische 
kerk in Heerhugowaard 
 
De hulpverlening wordt 
gegeven door Shawkat 
Hanna. 
 

 
 
T: 06-40364288 
E: s.t.hanna@salam4u.nl 
I: www.salam4u.nl 
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Situatie 1: Begeleiding van familie bij ziekte en na overlijden 

 

In tijden van ziekte en overlijden 

geeft Salam4u maatschappelijke 

en pastorale hulp. 

Hieronder de situatie over een 

ernstige zieke man die komt te 

overlijden. 

 
De vader van een Arabischsprekend gezin had kanker. De familie had grote problemen met de 
Nederlandse taal en geen sterke band met andere mensen in hun buurt die hen konden helpen. 
Tijdens zijn ziekte moest veel geregeld worden, wat door de taalproblemen voor het gezin zelf niet 
haalbaar was. Shawkat heeft ondersteund bij het regelwerk, de gesprekken met artsen, maar het 
gezin ook geholpen met pastorale gespreken en gebed. 
 
Nadat de man was overleden, was de familie gebaat bij goede pastorale ondersteuning.  
Hierbij maar ook bij het regelwerk rond de begrafenis heeft Shawkat goed kunnen helpen. Behalve 
de vele keuzes die gemaakt moesten worden was ook het lage budget voor de begrafenis een 
uitdaging. 
 
Het gezin dreigde uit huis te worden gezet omdat het huis en de bankrekening op zijn naam 
stonden. Bovendien was er geen inkomen meer. Shawkat heeft bijstand voor hen geregeld met een 
voorschot. En huis en bankrekening staan nu op haar naam. 
 

Situatie 2: Arbeidsconflict 

  

Door taalproblemen en gebrek aan kennis van Nederlandse 

regelgeving heeft onze Arabischsprekende doelgroep het extra 

zware in deze coronatijd.  

Hier de situatie van een man die onverwachts zijn baan kwijt 
raakte. 

 
Deze man werd vorig jaar op een ochtend onderweg naar zijn werk van achteren aangereden door 
een andere auto. Door dat ongeluk kreeg hij zoveel last van zijn rug dat hij zich ziek had gemeld. 
Twee weken na dat ongeluk zou zijn derde achtereenvolgende tijdelijke contract aflopen. Dat is 
toen niet verlengd. 
 
Zo makkelijk was het niet om ander werk te vinden. Niet alleen door taalproblemen maar nu ook 
door een lichamelijk probleem. Door goed overleg met de UWV vanuit Salam4u is er nu een 
overeenkomst tussen UWV en de nieuwe werkgever waardoor deze man met subsidie een nieuwe 
baan heeft. 



Wilt u ons steunen?

 

 

       U kunt ons ook volgen op 

Facebook  

   

We zijn verbonden met de VPE. 

 

 

Met vriendelijke groeten van het bestuur:  Shawkat, Arjan, Jaime, Adrie en Piet 

Vragen? 

Stuur ons een mail, bel of kijk op de website. 

 

E-mail: s.t.hanna@salam4u.nl 

Telefoon: 06-40364288 

Internet: www.salam4u.nl 

Post: Deimoslaan 19, 1702 CK te Heerhugowaard 

Door gebed 

Wij vragen uw gebed voor onze doelgroep die het in deze coronatijd extra zwaar heeft. 

Bidt voor wijsheid en bescherming. 

Niet in de laatste plaats ook voor Shawkat Hanna voor wie het nu veel wijsheid vraagt om op een veilige 

manier met de doelgroep contact te blijven houden. 

 

Financieel  

Wij zijn afhankelijk van giften. 

Een eenmalige gift maakt voor ons al een 

groot verschil.  

 

Bankrekening: NL96ABNA0496156160 t.n.v. 

Stichting Salam4u te Heerhugowaard 

 

Salam4u heeft de ANBI status dus uw gift is 

belasting aftrekbaar. 

 

 


