Beste lezer,
Wat fijn dat je interesse hebt in de realisatie van een nieuwe opvanglocatie voor de gasten van INLIA.
Bij het realiseren van de nieuwbouw komt veel kijken. Graag nemen we je door middel van deze brief
mee in het nieuwbouwproces en de stappen die nog gezet gaan worden.
Al sinds jaar en dag staat INLIA klaar voor asielzoekers en vluchtelingen in nood in zowel Nederland
als het buitenland. Een deel van de werkzaamheden van INLIA wordt vorm gegeven in de LVV
(Landelijke Vreemdelingen Voorziening; voorheen Bed,Bad,Brood+). De LVV biedt onderdak aan
dakloze asielzoekers (onze gasten) en zoekt samen met deze mensen naar een toekomst: soms in
Nederland, soms in het land van herkomst en soms in een derde land. Het verblijf bij INLIA is een
tijdelijke situatie: een tussenstop om tot rust te komen en weer ruimte te hebben om na te denken
over de toekomst en daar vervolgens, samen met onze collega’s, actief aan te werken.
INLIA werkt voor de LVV’s Groningen, Emmen en Utrecht. Op dit moment is de huisvesting in de
regio Groningen verspreid over verschillende locaties: het voormalige Formule 1 hotel, 2 slaapboten
in het Eemskanaal en nog diverse huizen verspreid over de stad. Dat betekent een letterlijke afstand
tussen onze gasten, collega’s en de voorzieningen. Daarom zijn wij erg blij dat de Gemeente
Groningen toestemming heeft gegeven om naast het voormalige Formule 1 hotel een nieuwe
centrale opvanglocatie voor 270 gasten te bouwen. Deze nieuwe locatie biedt ruimte voor al onze
gasten en collega’s van de LVV Groningen, maar ook voor belangrijke voorzieningen zoals lesruimtes,
een gemeenschapsruimte, sportruimte en medische ruimte.
Je kan je er inmiddels vast een beeld van vormen: de inrichting van de LVV nieuwbouwlocatie in
Groningen en de verhuizing van alle gasten naar deze locatie is een uitdagende onderneming. Hierbij
kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Denk aan (lichte en/of zware) tilwerkzaamheden, montage
van (lichte) meubels en de catering (zie de bijlage voor een specifieke omschrijving).
De inrichting van de nieuwbouw staat gepland vanaf het weekend van 30 en 31 oktober t/m 22
november. Hierna zullen we onze gasten verhuizen.
Na de verhuizing zal aan de gasten op locatie ook verschillende activiteiten worden aangeboden
onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers, zoals taallessen, wandelgroepen en naailessen (zie
de bijlage). Ook in dit rooster is nog ruimte voor nieuwe vrijwilligers.
Heb je interesse om te helpen bij de nieuwbouw of heb je nog extra vragen naar aanleiding van deze
brief, dan nodigen wij je van harte uit contact met ons op te nemen. Je kan je hiervoor tot ons
richten via het volgende e-mailadres: nieuwbouw-org@inlia-groningen.nl. Heel graag horen we in
jouw mail ook welke taak je aanspreekt.
Hartelijke groet,
Stichting INLIA Groningen

Laura Kooi
Projectmedewerker Nieuwbouw

Bijlage taakomschrijving
Overzicht taken verhuizing nieuwbouw
Taak
Omschrijving
Catering
Verzorgen van koffie, thee en lunch
Tilwerkzaamheden (licht)
Verplaatsen van goederen, zoals kussens, dekbedden,
lakenpakketten, prullenbakken, lampjes, etc.
Tilwerkzaamheden (medium)
Verplaatsen van goederen, zoals stoeltjes, tafeltjes,
schoonmaakmiddelen, overige voorraad, etc.
Tilwerkzaamheden (zwaar)
Verplaatsen van goederen, zoals bedonderdelen, bureaus,
lockerkasten, recreatiestoelen, recreatietafels, etc.
Montagewerk (licht)
Monteren van tafeltjes, tv beugels, nachtkasjes, lampjes, etc.
Montagewerk (zwaar)
Monteren van bedden, tv’s, etc.
Opruimwerkzaamheden
Opruimen en verwerken van verpakkingsmateriaal
Gastklaar maken kamers
Opmaken bedden en schoon opleveren kamer
Overzicht activiteiten en cursussen
Taak
Taalles (Nederlands)
Taalles (Engels)
Naailes
Kookles
Moestuin (beheer)
Sport begeleiders
Wandelgroep
Muziek
Kledingmarkt
Vervoer

Omschrijving
Taallessen Nederlands op verschillende niveaus
Taallessen Engels op verschillende niveaus
Les in breien, naaien, borduren
Les in (gezond) koken
Beheren van de moestuinen en ondersteunen gasten hierbij
Begeleiden van (revaliderende) gasten
Wandelen met gasten om fysieke beweging te stimuleren
Muziek (leren) maken
Periodiek organiseren van “verkoop” gedoneerde kleding
Vervoer met auto van gasten naar belangrijke afspraken

