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Nieuwsbrief Juni 2017 

Met gepaste trots bieden we u een nieuwsbrief vol bijzondere informatie aan. De afgelopen maand was weer 

gevuld met aktiviteiten om statushouders doelgericht te helpen. Opnieuw hebben we mogen ervaren dat het 

mogelijk is om voor hen het verschil te maken. Dit lukt KIC alleen door uw enthousiasme, inzet, betrokkenheid, 

ondersteuning en/of belangstelling voor de aktiviteiten die we ontplooien. We zien ook nog steeds ruimte voor 

aanvullende en nieuwe aktiviteiten om zo te kunnen helpen bij een soepelere inburgering van onze nieuwe 

dorpsgenoten. Hiervoor blijven we op zoek naar vrijwilligers en middelen om het mogelijk te maken. 

Veel leesplezier! 

Helma de Jong 

Coördinator KIC 

06 – 48 82 92 04 

h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl 

 

Speeddate solliciteren succesvol 

Op woensdag 21 juni zijn de KIC coördinatoren Joke Smit en Helma de Jong met zes vrouwen naar een speeddate 

solliciteren bij Asito in Reeuwijk geweest. Deze zes vrouwen uit de KIC ontmoetingsgroepen mochten naar 

aanleiding van hun sollicitatiebrief en na beoordeling van hun CV op gesprek komen. Kariba, een Marokkaanse 

vrouw, vertelde dat ze al 20 jaar Nederlandse is, maar zonder diploma’s nergens werk kon vinden. Bij Asito 

mocht ze starten en nu is ze leidinggevende over schoonmaakploegen.  

Asito verzorgt voor haar werknemers een basis vakopleiding schoonmaken. Met dit diploma kan men ook bij 

een thuiszorgorganisatie aan de slag. Na een korte rondleiding en het stellen van diverse vragen volgde de 

speeddate solliciteren. Groot was de vreugde bij iedereen toen bekend werd dat twee vrouwen direct maandag 

kunnen beginnenn en twee vrouwen na de zomervakantie starten. 
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Fietsenproject met Rotary 

Op 8 juni werd het fietsenproject van KIC met Rotary Schoonhoven afgesloten met de overhandiging van maar 

liefst 45 gebruiksklare fietsen aan statushouders. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen zij uit handen 

van wethouder Lavinja Sleeuwenhoek de fietsen op sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk. 

 

De Schoonhovense serviceclub heeft afgelopen maanden de fietsen verzameld in de hele gemeente 

Krimpenerwaard. De fietsen zijn afkomstig van bevlogen inwoners die graag een fiets ter beschikking stelden. 

Er was een goede en stevige samengewerking tussen Vluchtelingenwerk, Krimpenerwaard Intercultureel, 

fietsenhandelaar Wim den Haak, Hieselaar BV, wielerclub De Waardrenner en de gemeente Krimpenerwaard. 

De gebruikte fietsen zijn allemaal grondig negekeken en opgeknapt. Speciale dank gaat ook uit naar de 

medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte die voor het transport naar Schoonhoven zorgde. De 45 

rijklare fietsen werden vervolgens uitgereikt aan de zichtbaar blije statushouders. Ze zijn nu mobieler geworden 

wat bijdraagt aan sneller kunnen integreren in de gemeente Krimpenerwaard. Ter plekke werden voorzichtig de 

eerste fietslessen verzorgd op het terrein van de wielerclub. 

 

 

Het is fantastisch te constateren dat door deze onderlinge samenwerking van genoemde lokale organisaties 

onze nieuwe inwoners de helpende hand krijgen toegereikt. Volgens de betrokkenen is deze Rotary-actie beslist 

voor herhaling vatbaar. 
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KIC Vrouwengroep Schoonhoven 

Na de noodzakelijke voorbereidingen gaat in september de KIC Vrouwengroep Schoonhoven van start. In 

gebouw De Hoeksteen van de Hervormde Kerk worden dan 2 keer per maand op de woensdagochtend 

ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd voor statushouders en/of vrouwen die al langere tijd in Nederland 

wonen. De doelstelling van deze ontmoetingsgroepen is dat mensen een nieuw sociaal netwerk opbouwen, 

waarbinnen goede relaties  en  onderlinge vriendschappen ontstaan, zodat het integreren sneller en makkelijker 

zal verlopen. In de leiding van de vrouwengroep zitten ook vrouwen die zelf hebben ervaren hoe moeilijk het 

soms kan zijn om de Nederlandse taal en gebruiken te leren en om goed te integreren. Zij werken samen met 

Geerilda Verstoep en Marga Pilon. Kent u mensen die aan deze groep willen deelnemen dan horen we dat graag 

en worden ze uitgenodigd. Aanmelden kan via een mail naar info@krimpenerwaardintercultureel.nl of bellen 

met coördinator Helma de Jong 06 – 48 82 92 04. 

Syrische boer aan de slag bij Firma Aantjes 

Door Ingrid Rietveld 

Twee jaar geleden kwam Adib Sakmani in Haastrecht wonen en na een jaar volgden 

zijn vrouw en 7 kinderen. Vanaf de eerste dag wist Adib van aanpakken en binnen 

een paar weken reed hij al op zaterdag mee in de vrachtauto om oud papier op te 

halen, bouwde hij de tribunes op in Concordia en stond op de rommelmarkt van de 

Hervormde Kerk. Tegelijkertijd maakt hij zijn gezin wegwijs in Nederland, leerde 

vrouw en kinderen fietsen en liet hen moeiteloos integreren in de 

dorpsgemeenschap. Een ding was zeker: Adib wilde direct na zijn inburgering aan 

het werk. Maar dat bleek zo eenvoudig niet. Adib heeft geen diploma’s en ook de 

inburgering is maar gedeeltelijk gelukt. Zelf bezocht hij talloze bedrijven want Adib 

wilde werken tot iedere prijs. Uiteindelijk is het gelukt om via KIC een afspraak te 

krijgen bij de Firma Aantjes. Er moest nog één hobbel worden genomen, namelijk 

het VCA-diploma halen. Geduldig heeft een van onze taalcoaches twee weken lang iedere avond het cursusboek 

aan hem voorgelezen; zelf lezen lukt niet en zo behaalde hij op 8 mei zijn VCA-diploma. Op 1 juni tekende hij 

voor het eerst in zijn leven een arbeidsovereenkomst en werkt nu met veel plezier bij zijn nieuwe werkgever. 

Zwemlessen resulteren in zwemdiploma’s  

In 2016 is KIC gestart met het organiseren van zwemlessen voor vrouwen. In zwembad De Hofstede in 

Bergambacht wordt elke maandagmorgen onder leiding van deskundige zweminstructrices in 2 groepen les 

gegeven aan ongeveer 40 vrouwen. Op maandagmorgen 3 juli gaan de eerste 10 vrouwen afzwemmen voor hun 

zwemdiploma. Door de grote belangstelling voor het zwemmen was er een wachtlijst ontstaan. In september 

starten we weer met de zwemlessen en kunnen zich nieuwe kandidaten aanmelden via 

info@krimpenerwaardintercultureel.nl of via de plaatselijke ontmoetingsgroepen. 
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Buurtbarbecue K5 gebouw Lekkerkerk 

Op dinsdag 4 juli organiseert de KIC groep Lekkerkerk met de bewoners en omwonenden van 

het K5 gebouw een buurtbarbecue. Het is de bedoeling dat er allerlei verschillende hapjes en 

gerechten worden gemaakt door alle deelnemers. Zo leren we elkaars culturen beter kennen 

tijdens een gezellige bijeenkomst. De barbecue vindt plaats aan de achterzijde van het pand 

aan de Koninginneweg 2. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. 

HEMA biedt kansen 

Door Ingrid Rietveld 

Als je in deze periode door Gouda loopt, kom je vele malen een oproep tegen voor personeel in de 

zomermaanden bij de grote winkelketens. Met een van ‘mijn pupillen’ in mijn hoofd (Syrische jongen van 16 

jaar) probeerde ik het eens bij de HEMA. Toevallig trof ik de leidinggevende en vroeg haar hoe ze stond ten 

opzichte van het aannemen van jonge statushouders. Vorig jaar had deze jongen namelijk ook geprobeerd 

vakantiewerk te vinden, maar was niet eens opgeroepen. Ik vertelde dat ik daar best verbaasd over was en het 

personeelslid van de HEMA ontkende dat er werd geselecteerd op afkomst. Dus proberen maar. De jongeman 

in kwestie ging met zijn CV en foto naar de HEMA, werd uitgenodigd voor een gesprek en rekentoets en…werd 

uitgekozen. Vanaf volgende maand aan het werk bij de HEMA. Voor een kruiwagentje al niet goed voor is. 

Welkomstlunch in bibliotheek Lekkerkerk 

Op 18 mei heeft de KIC groep Lekkerkerk een welkomstlunch in de bibliotheek verzorgd. Hierrvoor hadden ze 

zelf alle heerlijke gerechten klaargemaakt.  

De nieuwe statushouders die in het K5 gebouw in Lekkerkerk zijn komen 

wonen werden op deze wijze een warm welkom geheten, mede door de vele 

aanwezigen waaronder burgemeester en wethouder. Door de aanwezigheid 

van leden van zowel de KIC vrouwengroep als van de net opgerichte KIC 

mannengroepen werden er direct goede contacten gelegd. RTV 

Krimpenerwaard maakte de volgende film. 
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