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SamenHaags Nieuwe app maakt het heel eenvoudig om elkaar te vinden

Haagse Makker voor nieuwkomer
Hoe vind je als nieuwkomer in
Den Haag iemand om
Nederlands mee te praten en de
stad te leren kennen? En wat als
je zelf zo’n Haagse Makker wil
zijn? Heel simpel, download de
app.

T

ony (66) en Roya (25) kennen
elkaar nu een half jaar. Hij wil
graag
nieuwe
Hagenaars
helpenom te aarden in de stad.
Zij wil graag snel Nederlands leren om
aan het werk te kunnen, liefst iets met
kinderen. Roya komt uit Iran en is
sinds 2015 in Nederland. ‘Ik versta al
bijna alles,’ zegt ze. ‘Zeker als mensen
langzaam praten. Zelf praten gaat ook
goed, maar niet als ik zenuwachtig ben.
Dan vergeet ik woorden.’

Fietsen
Roya is druk bezig met inburgeren. Ze
heeft drie keer per week taalles, maar
krijgt ook les in hoe alles hier werkt.
Verderkijkt ze Nederlandse televisie,
vooral programma’s voor kinderen en
over koken. En met ondertitels om te
kunnen meelezen. Ongeveer een keer
per week spreekt ze af met Tony, haar
Haagse Makker. Vaak in de bibliotheek,
maar ze gaan er ook op uit, zoals naar
Panorama Mesdag.
Tony vertelt hoe graag Roya erbij wil
horen. ‘Toen ze hier aankwam, sprak ze
alleen Farsi, de taal van Iran. Nu kunnen
we over van alles en nog wat kletsen. Ze
heeft ook snel fietsen geleerd en rijdt
vanuithaar huis in Mariahoeve overal
naar toe op de fiets. In Teheran was fietsen
ondenkbaar, zeker voor vrouwen.’

Haagse Makker Rony (links) en Roya (rechts) spreken ongeveer een keer per week af. ‘We kunnen over van alles en nog wat kletsen.’ 

Haagse Makker. Zo werkt het.
Wil jij Haagse Makker worden?
Online is een handig e-learning
programma te volgen met veel
informatie en tips. ‘Contact met
mensen maakt dat je je ergens
thuis voelt,’ vertelt Zaryan aan het
begin van het programma. ‘Ik heb
de juiste mensen ontmoet en een
nieuw leven kunnen opbouwen.
Ook jij kunt voor iemand het
verschil maken.’
De SamenHaags app is gratis te
downloaden in de Google Play Store
en in de App Store (binnenkort).
Voor vragen is elke werkdag de
Helpdesk open: 12.00 tot 14.00 uur.

Inburgering versnellen
Haagse Makkers is onderdeel van Samen
Haags, een nieuw programma van de

Meer informatie?
samenhaags.nl

gemeenteom de inburgering van in
totaal1.000 nieuwkomers te versnellen.
Sinds februari 2018 volgt de eerste groep
deelnemers veertig weken lang een
intensieve taalcursus. Ook leren ze over
Nederlandse gewoonten en gebruiken en
gaan ze op stage bij bedrijven en
instellingen. De thuishaven van Samen
Haags is een schoolgebouw aan de
’s-Gravenzandelaan in de Schilderswijk.

De fietsenstalling Hobbema
plein bij de Haagse Markt wordt
heel goed gebruikt en is soms vol.
Daarom is er sinds dit voorjaar een
extra stalling aan de Groenteweg.
De stalling Groenteweg ligt net
achter de kiosk op de hoek
Hoefkade/Groenteweg en is op
marktdagen open van 8.30 tot
17.30 uur. Hier is ruimte voor 140
fietsen en een aantal bromfietsen.

Een nieuwe app maakt het heel een
voudig voor nieuwkomers om een Haagse
Makker te vinden. En voor Hagenaars om
zich aan te melden als makker. Wie mee
wil doen, downloadt de SamenHaags app
en maakt een profiel aan met een paar
gegevens: naam, leeftijd en vooral
hobby’sen interesses. Een makker die

biesieklette.nl

Roya is dolblij met Tony. ‘We praten uren
met elkaar. Soms lezen we de krant of
heb ik vragen over een brief of andere
dingen die ik niet snap. Over een tijd
hoop ik werk te vinden of een opleiding.
Soms ben ik al vrijwilliger. Bij de Volvo
Ocean Race heb ik gewerkt in de Kids
Corner. Heel leuk. Het is fijn om hier te
wonen. Ik hou van Den Haag.’

Proef met extra
inlogmethode

■

Meer informatie?

houdt van fotograferen, tuinieren of
kokenkan contact zoeken met een nieuw
komer die dezelfde interesses heeft. Dan
is er al meteen iets om het over te hebben
of om samen te gaan doen. De app meldt
wie met wie een ‘match’ heeft. Alleen als
beiden er toestemming voor geven,
kunnenze met elkaar chatten en een
afspraak maken.

Vrijwilliger bij Volvo Ocean Race

Contact via app

Extra fietsenstalling
bij Haagse Markt

De gemeente doet mee met een
proef met Idensys, een nieuwe
inlogmethode. Hierdoor kunt u
naast DigiD op meer manieren
inloggen op denhaag.nl en
MijnDenHaag om online uw zaken
te regelen. Met de proef onder
zoekt de gemeente welke manier
van inloggen voor inwoners het
beste werkt. De proef duurt
minimaal een half jaar.
■

Kortenbos Vreedzame wijk
Scholen en organisaties in de wijk Kortenbos (Centrum) en de gemeente
Den Haag ondertekenden 5 oktober een intentieverklaring ‘Vreedzame Wijk’.
Samen willen zij zich inzetten voor een vreedzaam Kortenbos. Kinderen van
de Carolusschool en de Meester Schabergschool voerden een vreedzame wijk
rap op. 
henriëtte guest
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College wil
bouwleges verlagen
Het college van burgemeester
en wethouders wil op
1 januari 2019 de bouwleges
verlagen. Dat staat in een voorstel
dat het college naar de gemeente
raad heeft gestuurd. Het voor
deeltje voor particulieren kan
oplopen van enkele tientjes tot een
paar duizend euro. Bij grote(re)
bouwprojecten gaat het om
hogere bedragen.
■
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idensys.nl

denhaag.nl/gemeenteraad

