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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 

Na een welverdiende vakantieperiode is het weer hoog tijd voor een nieuwsbrief. Want, ook in de vakantie gaat er veel 

door en worden er  nieuwe initiatieven opgestart. Hiervan willen we u graag op de hoogte brengen. 

En, zo aan ’t begin van een nieuw seizoen, willen we uw speciale aandacht vragen. Enerzijds kijken we uit naar uw 

enthousiasme en inzet, maar anderzijds vragen we u ook uw ondersteuning en belangstelling. Zonder deze 

ingrediënten kan KIC niet functioneren. 

Er is weer alle ruimte voor u bij aanvullende en nieuwe activiteiten voor de ondersteuning van de inburgering van onze 

nieuwe dorpsgenoten. Kunnen de statushouders weer op u rekenen dit nieuwe seizoen? 

Veel leesplezier! 

Helma de Jong 

Coördinator KIC 

06 – 48 82 92 04 

h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl 

 

 

POLITIEK IN VOGELVLUCHT VOOR NIEUWE NEDERLANDERS 

Georganiseerd door Ingrid Rietveld en Joke Smit 

Hoe werkt een democratie? Wat is een rechtsstaat? Voor mensen die niet zijn opgegroeid in een democratie of er 

weinig over hebben geleerd zijn dat geen makkelijke vragen. 

Speciaal voor inburgeraars en Nieuwe Nederlanders organiseert ProDemos in het hart van politiek Den Haag het 

programma Politiek in Vogelvlucht. In een paar uur tijd beleven deelnemers de democratie aan den lijve en bezoeken 

ze de Tweede Kamer. 

Donderdagmiddag 5 oktober gaan we met het maximale aantal van 30 deelnemers van de vrouwenontmoetings-

groepen met de trein naar Den Haag. KIC betaalt de treinreis. 

Wat gaan we doen? 

• een bezoek aan de Tweede Kamer 

• een wandeling over het Binnenhof 

• uitleg over stemmen en het politieke systeem in Nederland 

• een politieke quiz 

• één van deze onderdelen: ‘Wie wat wet’ of ‘Stemmen met je voeten’ 

Vanzelfsprekend komt er een verslag van deze dag in de volgende nieuwsbrief. 
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KIC SCHOONHOVEN BEZOEKT NAAIATELIER “PAK  DE DRAAD WEER OP!”   

Sinds mei 2017 is Zo Petera bezig om in haar naaiatelier op de bovenverdieping van de Oude Apotheek in Schoonhoven 

haar project 'Pak de draad weer op!' vorm te geven. Gestaag bouwt ze aan een collectie ontwerpen en biedt  

vrijwilligers de mogelijkheid te werken in het naaiatelier. Mensen met heel verschillende achtergronden en met 

wisselende ervaring in naaien en kleding maken krijgen de mogelijkheid een nieuwe stap te zetten in de Nederlandse 

samenleving.  

   

Een nieuw leven opbouwen 

“In de zomermaanden was het wat rustiger op het atelier, maar na de vakantie is er weer volop activiteit”, vertelt Zo. 

Zij is elke dag tussen 9 en 14 uur aanwezig in de Oude Apotheek. Niet alleen om zelf te werken maar juist ook om 

vrijwilligers te ontvangen en te begeleiden. Naast een gezellige en warme ontvangst in het atelier zorgt Zo voor verdere 

contacten in de Nederlandse samenleving. “Hiermee stimuleer ik hen om de Nederlandse taal te gebruiken. Taal is 

ontzettend belangrijk om een nieuw leven op te bouwen!” 

KIC en ZO 

Tijdens de 2e koffieochtend van KIC Schoonhoven brachten we een bezoek aan het naaiatelier. Diverse vrouwen waren 

zo enthousiast dat ze zich onmiddellijk als vrijwilliger aanmeldden.  

Mooie ontmoetingen 

Ondertussen heeft Zo diverse veelbelovende contacten gelegd met het bedrijfsleven, stichtingen en de gemeente in 

de Krimpenerwaard.  Daarnaast doet Zo mee in het project 'Maak een Vliegende Start' van Stichting de Oude Apotheek. 

Hierin wordt ze samen met 9 anderen begeleid in het opzetten van haar onderneming. 

Van harte welkom! 

Het naaiatelier is te vinden aan de Haven 67 in Schoonhoven. Wie interesse heeft om als vrijwilliger mee te werken aan 

“Pak de Draad weer op” is van harte welkom een keer kennis te komen maken! 
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OPEN DAG AZC - EEN IMPRESSIE 

Door Ingrid Rietveld 

Op zaterdag 23 september stonden op 61 plaatsen in Nederland bij de AZC’s de deuren open voor belangstellenden. 

Tussen 12.00 en 16.00 uur was het mogelijk om aan diverse activiteiten deel te nemen. Drie vrijwilligers uit Haastrecht 

reden deze middag naar Gorinchem waar een voormalig belastingkantoor was omgebouwd tot AZC.  Een ruimte met 

een capaciteit voor 300 personen; momenteel wonen er 220 asielzoekers. Het AZC is een groot gebouw met vier 

verdiepingen. Op iedere verdieping zijn een groot aantal slaapkamers, douches en toiletruimtes, een grote keuken met 

per drie kamers een gasfornuis en een computerruimte. Door het zonnige weer had alles iets van het leven op een 

camping. Maar schijn bedriegt. Voor de meeste bewoners duren de dagen erg lang, naast wat Nederlandse taalles is er 

weinig anders te doen dan op de kamer te zitten en wachten op nieuws over de asielprocedure. En dan kan een maand 

of enkele maanden heel lang duren. Wij hebben met veel plezier een les Arabisch gevolgd en realiseerden ons des te 

meer hoe moeilijk het is voor alle vluchtelingen om Nederlands te leren. 

 

De meeste bewoners van dit AZC komen uit Syrië en zullen uiteindelijk wel een verblijfsstatus krijgen. Toch is er altijd 

een groep waarvoor dit niet mogelijk is en na de asielprocedure naar een ander AZC worden gebracht gericht op 

Terugkeer en Vertrek. De stemming op deze AZC is totaal anders. De ouders en kinderen die hier verblijven krijgen vaak 

na heel lang wachten en procederen te horen dat zij moeten vertrekken. Onlangs werd over een school op dit terrein 

een film vertoond in Haastrecht. De film ‘Vergeet mij niet’ is een aangrijpende documentaire en zeker de moeite waard 

om eens te bekijken. 

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. 
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LANGSTE EETTAFEL IN LEKKERKERK 

Samen eten verbindt. Samen eten is een gemakkelijke en leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Of elkaar 

beter te leren kennen. ‘Kom erbij & schuif aan’ was het thema van de activiteiten in de landelijke Week tegen 

Eenzaamheid. Overal in het land organiseerden organisaties, bedrijven en gewoon mensen een etentje met plek voor 

een of meer gasten. Hierdoor werd het zeker de langste eettafel die door heel het land stond.  

   

Op woensdag 27 september vond deze aktiviteit ook in Lekkerkerk plaats. KIC deed vanzelfsprekend ook mee in de 

organisatie. Een bijzonder geslaagd lokaal en landelijk initiatief. Verbinding was het sleutelwoord.  

 

WHATSAPP? 

Dat de Nederlandse taal moeilijk is, leren 

Nederlanders opnieuw door om te gaan met 

statushouders. Tegelijk is het mooie van taal dat we 

elkaar best begrijpen, ook al is het grammaticaal 

niet helemaal correct. Hierbij een bijzonder 

voorbeeld van een statushouder die zeer goed te 

spreken is over z’n meester.  
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HUISWERKKLAS IN HAASTRECHT 

Een hartverwarmend voorbeeld is het huiswerkklasje van Annemieke Bosman in Haastrecht. We willen u graag een 

impressie geven van dit initiatief. En wie kan het beter vertellen dan Annemieke zelf?  

“Ik ben weer begonnen met de bijles. Jahweedah is met Safia gekomen en Aziza was er ook. En daarna kwam  Morwarid 

er ook bij. Ik heb Jahweedah mee laten doen met de les en ze was nu helemaal enthousiast. Volgende keer neemt ze 

Amir ook mee. We gaan kijken of het lukt met drie kinderen en een combi groep 4/5, maar ik denk het wel. Dan gaan 

we gewoon een kwartiertje langer door. Materiaal heb ik voor de eerste weken wel. Ik ga over een paar weken (of 

misschien ook wel eerder), als alles lekker draait even contact zoeken met alle juffen (die dan hopelijk ook een beetje 

zicht hebben op de hiaten). Kortom, we zijn begonnen en iedereen was present.” 

“Morwarid zei aan het eind van de les:"Ik wil nog bedanken voor al die mooie spullen die 

we de laatste keer kregen. Het is nu zo leuk te knutselen en te tekenen. Ik doe het nu heel 

vaak." Lieve meid. Ik ben met haar ook begonnen met het nadenken over scholen. Wat voor 

vragen stel je op een open dag? Wat voor scholen passen bij je? Ze dacht dat ze dat pas 

volgende zomervakantie moest weten.... We gaan samen de open dagen noteren van de 

scholen die ze wil bezoeken en dat met haar ouders afspreken. De open dagen beginnen al 

in oktober, dus we gaan dat goed in de gaten houden.” 

 “Enfin, de leraar in me is weer helemaal wakker geworden. Ik ben weer met veel plezier begonnen!”  

 

SOCIALE KAART KRIMPENERWAARD 

De gemeente Krimpenerwaard heeft de Sociale Kaart Krimpenerwaard 

gelanceerd. Via deze website kunnen veel instanties and organisaties 

gevonden worden. Daadwerkelijk een wegwijzer voor inwoners, vrijwilligers 

en organisaties. KIC staat ook vermeld op deze sociale kaart.  
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