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Nieuwsbrief April 2017 

Speciaal voor u hebben we een nieuwsbrief samengesteld met informatie die we graag met u delen. Het is zo 

hartverwarmend om te ervaren wat we met elkaar kunnen bereiken. Hartelijk dank voor uw enthousiasme, 

inzet, betrokkenheid of belangstelling voor de aktiviteiten die KIC ontplooit. Veel leesplezier! 

Helma de Jong 

Coördinator KIC 

06 – 48 82 92 04 

h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl 

 

Speelgoed gezocht 

Voor een gezin met 5 kinderen uit Syrië in de leeftijd van 0 tot 6 jaar zijn we op zoek naar bruikbaar speelgoed. 

Het gezin is verhuisd naar Schoonhoven en het enige speelgoed dat ze nu hebben is een driewieler. Heeft u 

speelgoed in goede staat, dat u zou willen schenken, neem dan contact op met Ingrid Rietveld (06–47 55 48 65) 

of mail naar i.rietveld@krimpenerwaardinterculktureel.nl. Dan komt het zeker op juiste bestemming. 

Taallessen en taalmaatjes 

Door Ingrid Rietveld 

Sinds de oprichting van de diverse ontmoetingsgroepen wordt er in Gouderak, Stolwijk en Bergambacht 

tweewekelijks taalles verzorgd door een aantal leerkrachten. Deze lessen worden op 2 niveaus gegeven zodat 

de lesstof zo goed mogelijk aansluit bij het niveau van de dames. 

Nadat we in het begin hebben gezocht naar concreet lesmateriaal wordt er nu naar tevredenheid gewerkt met 

de boeken van uitgeverij Intertaal, de delen Stap 1, 2 en 3 (Nederlands voor anderstaligen). Dit wordt waar nodig 

aangevuld met werkbladen over woordsoorten en andere spellingcategorieën. De lessen worden enthousiast 

gevolgd en zijn waardevol voor dames die nog maar net in Nederland zijn, maar ook voor degenen die al vele 

jaren in Nederland verblijven. De lessen vervangen trouwens niet het inburgeringstraject dat iedereen moet 

volgen, maar is voor hen een extra momentje om de taal te oefenen. Daarnaast is een groep van ruim 30 

vrijwilligers werkzaam als taalmaatje, individueel bij de mensen thuis of in de bibliotheek in Bergambacht. In 

samenwerking met de bibliotheek Krimpenerwaard zijn er zo’n 75 taalmaatjes in de hele regio actief.  

Woensdagavond 19 april vond er een informatieavond plaats voor taalmaatjes in De Waard in Bergambacht. 

Er werd uitleg gegeven over de asielprocedure en ervaringen werden uitgewisseld. 

We zoeken op dit moment nieuwe taalmaatjes, vooral voor Stolwijk. Dus als je iemand kent die dit leuk zou 

vinden, neem dan even contact op met Ingrid Rietveld, i.rietveld@krimpenerwaardintercultureel.nl. 
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Arabische muziek- en filmavond 

Bron: Ideeënbrouwerij 

Onze Arabische muziek- en filmavond van 24 maart was indrukwekkend, inspirerend en succesvol. Het is dan 

ook mooi om te zien dat zelfs Heleen van Praag van de Ideeënbrouwerij hierover een blog plaatste. Hieronder 

een deel daarvan. De hele blog vindt u via deze link. 

Een mooi voorbeeld van verbinding was de 

Arabische muziek- en filmavond afgelopen vrijdag in 

theater Concordia in buurgemeente Haastrecht. 

De zaal zit werkelijk bomvol. Op het laatst worden 

snel nog wat stoelen bijgeplaatst om iedereen van 

een zitplaats te voorzien. Initiatiefneemster 

Marielle Azim is er met hulp van Krimpenerwaard 

intercultureel en theater Concordia in geslaagd een 

gemêleerd publiek aan te trekken met ongeveer 

evenveel mensen van Nederlandse als van 

Arabische herkomst. Het is warm in de zaal en de 

sfeer draagt daar aan bij. Op het programma staat 

een optreden van de Syrische zangeres Shaza Hayek. 

Zij zong in de opera van Damascus en kwam twee jaar geleden naar Nederland. Het publiek klapt mee en 

na elk nummer krijgt zij een daverend applaus. De tekst is voor ons onverstaanbaar maar de sfeer en emotie 

komt binnen. De Nederlandstalige helft van de zaal wordt nog dieper geraakt als ze ‘Mag ik dan bij jou’ van 

Claudia de Breij in het Nederlands zingt. Alles komt samen in dit nummer: het verbinden van twee landen 

en twee werelden, de troost voor hen die gevlucht zijn uit hun thuisland, de ontroering van het liedje en de 

gevoelige manier waarop Shaza dit zingt met haar zware accent en arabeske toonbuigingen. De avond kan 

niet meer stuk. 

Na het muziekoptreden kijken we samen naar de Arabischtalige en Nederlands ondertitelde film the Idol. 

The Idol 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. Het 

kostte hem twee dagen om ongezien door grenscontroles te komen. Daardoor was hij te laat voor de 

audities. Toen Assaf in de lobby van het hotel begon te zingen, werd besloten dat hij alsnog auditie mocht 

doen. Een ontroerende film die qua sfeer wat weg heeft van ‘slumdog millionaire’. Behalve door de inhoud 

van de film word ik ook hier geraakt door de spontaniteit waarmee het publiek van Arabischtalige herkomst 

reageert op de film. Als Mohammed Assaf steeds verder komt in de finale rondes wordt steeds vaker geklapt 

en meegezongen. Wat zijn wij als Nederlanders toch stijfjes, constateren we na afloop.  
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Terugblik Internationale Vrouwendag 2017 

Door Frieda Nauta 

In het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek stonden 11 maart de deuren 

open en lag de rode loper uit om de Internationale Vrouwendag te 

vieren. Uit alle hoeken van de Krimpenerwaard waren zo'n 65 vrouwen 

uit allerlei landen/culturen hier naartoe gekomen. De dag werd geopend 

door Jeanet Verwoert, voorzitter van het Cultuurhuis. Zij hield een 

mooie speech over meisjes/vrouwen en hun rol in de samenleving. Wat 

is ons verleden, ons heden en wat is onze toekomst? Daarna zongen wij 

(weliswaar niet uit volle borst) het lied: ”Mijn land is jouw land, jouw 

land is mijn land”, begeleid op de piano door Ingrid Rietveld.  

Tijd voor de workshops! Wie dat wilde kon een sieraad maken van 

natuurstenen kralen, óf heerlijk je handen en nagels laten verzorgen. Er 

werd druk gebruik van gemaakt! Een heerlijke lunch stond inmiddels in 

buffetvorm opgesteld, klaargemaakt en meegebracht door de vrouwen. 

Héél feestelijk en héél smakelijk! Het middagprogramma begon met de 

workshop “Open Blik “ g(een) gezicht: een onderzoek naar hoe we 

kijken; naar onszelf en naar de ander. Tijdens het maskers maken werd er besproken wat er zowel vóór, als 

achter het masker te zien is. Ondertussen konden er ook nog sieraden 

gemaakt worden en voor de liefhebbers je handen en nagels laten 

verzorgen. 

Tijd voor muziek! Zodra de muziek werd aangezet ontstond er een 

explosie van dansende vrouwen. Alsof ze hier de hele dag op hadden 

zitten wachten. Prachtig om te zien. 

Ter afronding van deze dag was Wethouder Levinja Sleeuwenhoek 

gekomen. Zij benadrukte nogmaals hoe belangrijk het is dat vrouwen 

zelf hun rol in de samenleving opeisen. Er is nog een lange weg te gaan, 

maar de kracht van vrouwen zal uiteindelijk tellen. 

Tenslotte een woord van dank aan het Cultuurhuis, waar we zo hartelijk 

en royaal ontvangen zijn. Werkelijk alles stond klaar, en niet alleen de 

koffie en de thee. Speciale dank aan de vrijwilligers: de dames van de 

ontvangst en de bar, de licht/geluidsman en onze huisfotograaf Herman. 

Zonder hen was het zeker niet zo goed gelopen! 
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Naailessen in Bergambacht 

Op 8 maart heeft KIC een naaicursus in Bergambacht 

opgezet. Tijdens de ontmoetingsochtenden werd er 

aangegeven dat diverse vrouwen daar graag gebruik 

van zouden willen maken. De cursus wordt gegeven 

door Nawal, zelf een deelneemster van de KIC 

ontmoetingsochtendgroep. Nawal gaat deze vrouwen 

leren kleding te repareren of te verstellen en eenvoudig 

leren naaien op de naaimachine. Het SWOB is 

bereidgevonden een ruimte beschikbaar te stellen op 

hun locatie in Bergambacht. Op dit moment volgen 6 

vrouwen de cursus die elke 14 dagen op woensdag van 

13.30–14.30 uur gegeven wordt.  

Er een wachtlijst voor de cursus. Ook zijn we nog op zoek naar goed werkende naaimachines. 

Vrijwilligersmiddag KIC in verzetsmuseum Gouda 

Op zaterdagmiddag 1 april heeft KIC haar jaarlijkse vrijwilligersmiddag in het verzetsmuseum gehouden. 

Bestuursvoorzitter Herman Stomphorst vertelde over de nieuwe ontwikkelingen van KIC. Op dit moment zijn er 

KIC ontmoetingsgroepen voor vrouwen in Haastrecht/Stolwijk, Bergambacht, Lekkerkerk en Gouderak. Ook is 

er een groep voor mannen. Er werden afgelopen jaar diverse speciale activiteiten voor statushouders 

georganiseerd, zoals o.a. een bezoek aan de Keukenhof en een Arabische avond in Concordia. In mei/juni gaat 

er een nieuwe groep starten in Lekkerkerk (jonge mannengroep) en in Schoonhoven start er een vrouwengroep. 

De aanwezigen werd gevraagd om richting te 

geven aan de groei van KIC. Daarvoor kon men 

ideeën of dromen aangeven die KIC in de 

toekomst voor statushouders kan gaan 

organiseren. Doel hiervan is om statushouders 

zo goed mogelijk te helpen bij de sociale 

integratie. 

Een bijzonder moment was ook de première 

van onze KIC film. Hierover wordt u binnenkort 

verder geïnformeerd. 
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Na een korte pauze hield Rien van der Toren een toespraak over acculturatie. Het verschil tussen koude en 

warme culturen werd uitgelegd. In het westen denken we vaak conceptueel, we maken een stappenplan of we 

bedenken een systeem. Maar vluchtelingen denken vaak relationeel, familie gerelateerd. De familie is heel 

belangrijk en daar moet je als eerste rekening mee houden. Ook gaf Rien een mooi voorbeeld over een grote 

boom met veel bladeren die diep geworteld is. De boom met zijn wortels staat voor een mens in zijn eigen 

cultuur. Als de boom verplaatst wordt dan blijven de wortels altijd achter in de eigen cultuur. Wij zien de 

vluchteling in onze omgeving, maar het gedrag wordt nog steeds bepaald door de wortels, door de eigen cultuur. 

En daar zullen we dus van elkaar moeten leren. 

Rien sloot af met een aantal goede adviezen voor mensen die vluchtelingen begeleiden. Heb geduld, durf jezelf 

te analyseren, wees niet nieuwsgierig maar zorg dat je warm bent, vooral lachen en loslaten. Met deze adviezen 

sloten we een zeer waardevolle vrijwilligersmiddag af. 

Sollicitatietraining en werkoriëntatie door Dominic Heiermann 

Op woensdag 19 april was Dominic Heiermann, account manager Werk van de gemeente Krimpenerwaard, te 

gast bij de KIC vrouwenochtend in Stolwijk. Meer dan 25 vrouwen volgden de ‘werk en sollicitatie training’ met 

grote interesse. Diverse vrouwen zijn op zoek naar werk dat binnen hun mogelijkheden ligt en Dominic heeft 

contact met bedrijven die werknemers zoeken. Praktische tips over solliciteren werden direct in de praktijk 

geoefend. Zoals luisteren naar je gesprekspartner en terug vertellen, een aantal goede eigenschappen van jezelf 

vertellen en vragen stellen over een functie. Dat Dominic ook zeer enthousiast was over de deelname en 

betrokkenheid van de aanwezigen blijkt uit zijn reactie na 

afloop. Citaat Dominic: “Met plezier kijk ik terug op de 

gehouden bijeenkomst. Zoals gezegd zag ik bij binnenkomst 

al vele, stralende en actieve gezichten. Ook viel mij op dat er 

door de dames wordt gedacht ik mogelijkheden en 

planningen. Van belang om succesvol te 

zijn/worden/blijven!“ 

Na afloop werden er diverse lijstjes gemaakt met dames die 

interesse hadden in de verschillende mogelijkheden die door 

Dominic aangedragen werden. Dit traject wordt zeker 

vervolgd. 
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Vacatures 

Het werk van Krimpenerwaard Intercultureel kan niet zonder vrijwilligers. Zo ontstaan er regelmatig nieuwe 

vacatures. Als vrijwilliger werk je mee aan het vormgeven van onze interculturele ontmoetingsgroepen. Het is 

ook mogelijk dat je zelfstandig aan de slag gaat als taalmaatje of gezinscoach. Je ontmoet vluchtelingen die al 

een status hebben en gevestigd zijn in de Krimpenerwaard en helpt hen bij het opbouwen van een sociaal 

netwerk. Daarnaast help je hen bij het sociaal integreren in hun woonomgeving. Het werk is zeer dynamisch en 

afwisselend. Met name voor mensen die geïnteresseerd zijn in andere culturen! 

Wij hebben op dit moment de volgende vacatures voor vrijwilligers: 

 In Bergambacht voor het helpen bij de zwemlessen op maandagochtend van 10.00 -11.00 uur 

 Taalmaatjes in Bergambacht  

 In Schoonhoven mensen die statushouders helpen bij de integratie 

 Taalmaatje voor 2 jonge mannen in Stolwijk 

 Taalmaatje voor 2 meiden in Stolwijk 

 Klusjesmannen en vrouwen in alle kernen bij alleenstaande statushouders voor kleine klusjes in en 

rondom huis 

Je werkt samen in een groot team van vrijwilligers. Ook zijn opleidingsmogelijkheden bespreekbaar. 

Voel jij je aangesproken en wil je meer informatie? Mail dan naar info@krimpenerwaardintercultureel.nl of 

neem contact op met coördinator Helma de Jong 06 - 48 82 92 04. 
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