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Helma de Jong coördinator KIC 

Per 1 februari ben ik voor 2 dagen per week coördinator voor KIC. Door de enorme 

groei van onze stichting en de toekomstige uitdagingen heeft het bestuur besloten 

dat een coördinator noodzakelijk is. Sinds november 2015 ben ik als bestuurslid bij 

KIC betrokken. Ik woon met man en 4 kinderen in Stolwijk en heb HBO agrarische 

bedrijfskunde gestudeerd. Daarnaast ben ik voorzitter van de jongerenorganisatie 

World Servants Krimpenerwaard. 

Met KIC streven we naar professionalisering en meer samenwerking met de 

gemeente Krimpenerwaard, de bibliotheken, vluchtelingenwerk, en andere 

welzijnsorganisaties. Onlangs zijn hier al goede stappen in gezet. Daarnaast willen 

we uitbreiden in de kernen Schoonhoven en Ouderkerk. Ons doel is om de sociale 

integratie van statushouders zo vlot en goed mogelijk te laten verlopen. 

Ik heb er zin in en ben blij dat ik alle enthousiaste vrijwilligers en groeps-coördinatoren kan ondersteunen. Als 

er vragen zijn dan ben ik bereikbaar op 06 – 48 82 92 04 of h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl 

Vrouwen zwemmen in Bergambacht 

Door Saskia Breebaart en Hilda Looren de Jong 

Een jaar geleden is KIC in zwembad De Hofstee in Bergambacht begonnen met zwemlessen voor vrouwen die in 

hun land van herkomst dit niet of nauwelijks geleerd hadden. En in zo’n waterrijk land als Nederland is het heel 

belangrijk om te kunnen zwemmen. 

Vanuit Haastrecht, Stolwijk, Bergambacht, Schoonhoven, Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek stonden er in het begin 

ruim 30 vrouwen op de lijst. Gemiddeld lagen op maandagmorgen ongeveer 24 vrouwen een uur in het water 

om de beginselen van het zwemmen onder de knie te krijgen. Stapje voor stapje durfden de vrouwen tegen de 

zomer te drijven, hun hoofd onder water te houden of al enige slagen in het diepe te wagen. Helaas was het 

voor enkele vrouwen niet mogelijk te blijven zwemmen i.v.m. de taallessen voor de inburgering. Dankzij een gift 

van de Rabobank Krimpenerwaard was het mogelijk om de bijdrage voor de deelneemsters beperkt te houden. 

Mede dankzij www.wijdoenmee.nu en het zeer geslaagde sponsordiner van Rotary Oudewater is het nu 

mogelijk om in 2017 door te gaan en te starten met 2 groepen. Hierdoor kan de wachtlijst weggewerkt worden 

en krijgen in totaal 45 dames les. Naast het zwembadpersoneel zorgt KIC voor vrijwilligers om te assisteren bij 

de zwemlessen. 

Op dit moment zwemt de helft al in het diepe bad en denken we dat er voor de zomervakantie diploma 

gezwommen kan worden door een aantal deelneemsters. 
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Naast dat het heel nuttig is, is het voor veel vrouwen een belangrijke ontspannende bezigheid om zo vrij zonder 

mannen zich te kunnen bewegen tussen land- en lotgenoten. De vrouwen staan ver voor openingstijd al klaar 

voor het zwembad en zijn ontzettend blij en dankbaar dat hen deze mogelijkheid wordt geboden. 

Zaterdag 1 april - KIC Vrijwilligersmiddag 

In 2016 is onze stichting flink gegroeid. Er zijn veel waardevolle momenten geweest in de ontmoetingen die 

hebben plaatsgevonden door de hele Krimpenerwaard heen. Zo hebben we veel kunnen betekenen voor de 

mensen die naar Nederland zijn gevlucht. 

Wij zijn als bestuur erg dankbaar. Dit alles was zonder jullie inzet nooit gelukt. Om elkaar beter te leren kennen, 

verhalen te delen, jullie te informeren en een leuke middag te bieden, nodigt het bestuur alle vrijwilligers van 

KIC uit voor deze leuke middag. 

Wat staat er op het programma: 

 13.30 uur: Inloop en welkom. 

 14.00 uur: Première van de KIC film. Voor deze film zijn de laatste maanden bij diverse KIC activiteiten 

opnames gemaakt. Rob de Weger heeft alles gemonteerd tot een goede promotiefilm. 

 Rien van der Toren houdt een inspirerend verhaal over acculturatie. Dat betekent leren van elkaars 

cultuur. 

 Bezoek en kijkje in het verzetsmuseum. Hapje, drankje en bijpraten. 

 17.00 uur: Afsluiting. 

Locatie: Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30, Gouda 

Aanmelden bij Helma de Jong, h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl 

Zaterdag 11 maart - Internationale Vrouwendag 

Door Joke Smit 

Op 11 maart ben je van harte welkom op de Internationale Vrouwendag welke gehouden wordt in het nieuwe 

Cultuurhuis van Krimpen aan de Lek. Een prachtige locatie hiervoor! Zoals elk jaar staat het weer in het teken 

van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen over heel de wereld. Verhalenverteller Stella 

Speksnijder komt de ochtend openen met een mooi verhaal en 's middags opent "Atelier Lokaal" met een 

creatieve workshop. Over de dag verdeeld zijn er diverse workshops te volgen. Het lunchbuffet wordt verzorgd 

door de deelneemsters zelf. Iedereen neemt iets lekkers mee uit de keuken van het land van haar herkomst. 

Tussentijds en aan het einde van de middag is er muziek uit diverse landen en kan er worden gedanst. De 

ochtend begint met een inloop om 10.00 uur en start om 10.30 uur. Om 15.15 uur wordt er afgesloten door 

Wethouder L. Sleeuwenhoek. 
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Vrijdag 24 maart - Arabische film- en muziekavond 

Door Ingrid Rietveld 

Op vrijdag 24 maart organiseert KIC samen met Theater Concordia in Haastrecht de eerste Arabisch-

Nederlandse culturele filmavond. Een heerlijke avond uit met film en muziek. 

De avond begint om 19.45 uur met een welkom door de Krimpenerwaardse Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek. 

Bij de inloop is er koffie en thee met stroopwafels en baklava. Op het programma staat een spetterend live 

optreden van de Syrische zangeres Shaza Hayek met haar band. Ze zingt zowel Arabische als Nederlandstalige 

nummers. 

Daarna volgt de film. The Idol (Nederlands ondertiteld) vertelt het waargebeurde verhaal van Mohammed Assaf, 

de Palestijnse zanger die in 2013 zijn droom werkelijkheid zag worden toen hij de talentenjacht Arab Idol won. 

De nu 25-jarige Assaf reisde vanuit het vluchtelingenkamp in de Gazastrook naar Egypte om mee te doen aan 

het televisieprogramma. 

 

Meer info over prijzen, aanvang en activiteiten op www.krimpenerwaardintercultureel.nl  
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