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NIEUWSBRIEF MAART 2018 

De lente begint. Het seizoen vol energie. Zo voelt dat ook bij KIC. Alhoewel we gewoon zijn doorgegaan met aktiviteiten, 
bruist het in de lente van nieuwe ideeën en initiatieven. Iedereen heeft weer extra zin in een nieuw seizoen. 

Alles staat al in de steigers om dit jaar meer statushouders op weg te helpen. We gaan in 2018 nog meer verschil maken 
bij de inburgering van onze nieuwe dorpsgenoten. Doet u weer mee, en gaat u met ons een stapje extra zetten? 

Om u te informeren, bieden we u in deze nieuwsbrief een selectie van recente activiteiten.  

Volgt u ons ook op onze website www.krimpenerwaardintercultureel.nl  

 
Veel leesplezier! 

Helma Graveland 
Coördinator KIC 
06 – 48 82 92 04 
h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl 
 

KIC LEKKERKERK – ZATERDAG 17 MAART 

De vrouwen van KIC Lekkerkerk waren zaterdag 17 maart te gast bij de Ichtuskerk waar 
in het kader van Internationale vrouwendag speciaal voor vrouwen een leuke dag was 
georganiseerd. Nynke Dijkstra hield een inspirerende lezing over Vreugde. Ze liet de 
bezoekers nadenken over zaken die vreugde brengen in je leven. Wat brengt vreugde  
voor jou en wat geeft vreugde aan een ander? In de middag waren er diverse workshops 
zoals tekst in hout branden, bloemschikken, fysiotherapie. 

 

UITNODIGING VOOR VROUWEN - KIC INTERNATIONALE VROUWENDAG  

ZATERDAG 24 MAART - IN DE WAARD BERGAMBACHT VAN 17-21 UUR 

• Optreden van Amaryll en Adlaine Crott op de harp 
• Interculturele modeshow  
• Eten en drinken uit zeer diverse landen  
• Dansen 
• Afsluiting door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek 

Aanmelden per mail bij Ingrid Rietveld: rietveld@krimpenerwaardintercultureel.nl 
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CONTACT SOCIALE DIENST VAN DE GEMEENTE KRIMPENERWAARD 

De coördinatoren van KIC hebben zeer regelmatig contact met de Sociale Dienst van de gemeente Krimpenerwaard 
met name met meneer Kasmi en mevrouw Casteleijn. Op verzoek van de gemeente wordt er samengewerkt bij het 
zoeken naar vrijwilligerswerk of een taalstage plaats. Ook worden er door KIC voor statushouders taalcoaches gezocht. 
Deze taalcoaches worden regelmatig gezinscoaches en helpen ook bij andere zaken dan alleen de taalles. Een taalcoach 
heeft vaak in het dorp een netwerk waardoor het zoeken naar een taalstage plaats voor de statushouder makkelijker 
verloopt. Een taalstage is beroepsgerelateerd en bedoelt om ervaring op te doen in een bepaald vakgebied. Via een 
taalstage worden de kansen op de arbeidsmarkt flink vergroot omdat de spreekvaardigheid en het zelfvertrouwen 
toenemen. De ervaring staat ook goed op het CV. 

KIC GOUDERAK 

Onlangs werd bovenstaande bevestigd toen een KIC-coördinator een 
aantal statushouders meenam op de Verlichte Boerderijenroute door 
Bergambacht en Stolwijk. Bij het bezichtigen van de kaasboerderij van 
Martin Verhoef raakte men aan de praat met Martin en hij vertelde dat hij 
op zoek was naar een kaasmaker. Direct werd er in het netwerk van KIC 
naar een statushouder gezocht die qua interesse en mogelijkheden dit 
werk zou gaan kunnen doen. Irma Verstoep, coördinator van KIC Gouderak, 
heeft na overleg met taalcoach Wilma Versteeg een sollicitatiegesprek 
georganiseerd met Abdi Abdullah en Martin Verhoef. Al jaren begeleidt 
Wilma het gezin Abdullah en werd van taalcoach de gezinscoach van de 
familie. Zo heeft Abdi al vrijwilligerswerk gedaan bij het helpen met de 
Rommelmarkt in Gouderak en bij de Baanderij in Gouda. Daarna heeft hij 
via Dekker Transport werkervaring opgedaan en nu dus een echte baan 
voor 3 dagen per week bij de Melkvee en Kaasboerderij Verhoef-Oudijk. 
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SAMENWERKING MET INLOOPHUISKAMER “TIJD OM TE LEVEN” 

 
HUISWERKKLAS 

Sinds november 2016 is in Haastrecht inloophuiskamer “Tijd om te leven” gevestigd. Al snel kwam er samenwerking 
tot stand met het KIC. Het contact begon met de eerste kledingbeurs, waar de statushouders dankbaar gebruik van 
maakten.  Daarna werden er in de vakanties knutselochtenden georganiseerd samen met KIC. Die ochtenden leidden 
weer tot een gesprek over het belang van Nederlands voor de kinderen van vluchtelingen. En wat begon met bijles 
voor één meisje, groeide uit tot een wekelijkse huiswerk/bijlesgroep van tien kinderen, die elke dinsdagmiddag in de 
inloop huiswerk maken en kunnen werken aan schoolwerk dat ze moeilijk vinden. Het gaat om kinderen uit groep 3 
t/m 8. Ook de ouders worden betrokken bij  de lessen. Voor het rekenen zijn er bijvoorbeeld kaartjes gemaakt met de 
tafels en antwoorden, zodat de ouders de kinderen makkelijk kunnen overhoren. Deze kaartjes gaan mee naar huis om 
te oefenen. Ook kunnen de kinderen  hulp krijgen bij het voorbereiden van een spreekbeurt of boekverslag.  

 

 

 

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

KIC kreeg deze winter de vraag of er plaats was in haar organisatie voor 
een maatschappelijke stageplaats. Omdat het een meisje uit Haastrecht 
betrof, kwam het idee om deze stage in samenwerking met de 
inloophuiskamer  “Tijd om te leven” in te vullen. Maatschappelijke stage 
houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen 
als onderdeel van hun schoolcarrière. Na overleg kwam de leerling uit 
VMBO 3 kennismaken en werd er met haar besproken welke 
mogelijkheden er waren en hoe we de uren zouden kunnen verdelen.  

De KIC-stagiaire heeft geholpen bij de huiswerkklas en een aantal knutselactiviteiten. Het is wederzijds goed bevallen. 
Voor de stagiaire leuk om te kijken of werken met kinderen iets voor haar beroepskeuze zou zijn en om zo een eerste 
werkervaring op te doen. Voor de huiswerkgroep is het heel fijn een extra persoon te hebben die kan helpen. Voor de 
oudere kinderen van de huiswerkgroep een mogelijkheid vragen te stellen over hoe het er eigenlijk precies aan toegaat 
op het voortgezet onderwijs. Kortom, voor alle betrokken partijen een winsituatie en voor herhaling vatbaar! 
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PARTICIPATIEVERKLARING 

Het is belangrijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) zo snel mogelijk meedoen in onze 
samenleving. Het leren van de Nederlandse taal en kernwaarden en het vinden van werk zijn hierbij cruciaal. Daarom 
krijgen vluchtelingen die in de gemeente Krimpenerwaard gevestigd worden en mogen blijven eerder en meer 
taalonderwijs. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel 
van de inburgering. Hierbij worden in 6 bijeenkomsten de 
Nederlandse kernwaarden besproken (vaak in het Arabisch of in de 
taal van het land van herkomst).  Ook komen belangrijke 
onderwerpen zoals de grondwet, verkeersveiligheid, gezondheid & 
gezin, arbeid en vrijwilligerswerk aan bod. Tijdens de afsluitende 
bijeenkomst op maandag 12 maart waren Miski, Muna en Omar 
Hassam van KIC aanwezig om ervaringen te delen met nieuwe 
statushouders die aan het begin staan van hun inburgeringsproces 
en om Somalische hapjes uit te delen. Wethouder Sleeuwenhoek 
deelde de participatieverklaringen uit. 

 

OPENING HUIS VAN NOORD IN SCHOONHOVEN 

Tijdens de open dag op 24 februari in sporthal De Meent in Schoonhoven 
waren de dames van KIC Schoonhoven ook van de partij. Bezoekers konden 
informatie krijgen over de ontmoetingsgroep van KIC in De Hoeksteen in 
Schoonhoven. Er was veel belangstelling bij de kraam van KIC die was 
ingericht met een speciale vlag, een laptop met een film over KIC , T-shirts, 
lekkere hapjes en met een naaimachine van het Naaiatelier Schoonhoven. 
Nassira Darkaoui (leiding van KIC Schoonhoven) gaat op zondagen 
naailessen verzorgen voor o.a. statushouders in Huis van Noord. Op de 

speciale vlag staan de 15 vlaggen afgedrukt van de verschillende nationaliteiten van de vrouwen die deelnemen aan 
de ontmoetingsgroep in Schoonhoven. Ook de burgemeester liet zich uitvoerig informeren over de toegenomen 
activiteiten van KIC. 
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VRIJWILLIGERSMIDDAG KIC OP ZATERDAG 14 APRIL 

Alle  vrijwilligers van KIC worden op 14 april van harte uitgenodigd voor de gezellige vrijwilligersmiddag van 14.00 - 
17.00 uur op boerderij Levensvreugd van Annie en Marinus Rooken aan de Bovenberg 130 in Bergambacht. 

http://www.levensvreugd.simpsite.nl 
 
Graag bespreken we met u alle zaken die we in 2017 voor onze 
doelgroep, de statushouders, hebben georganiseerd.  

Ook willen we met elkaar nadenken over de plannen voor 2018 
en hoe we met elkaar deze plannen vorm kunnen geven. 

Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en een hapje en een 
drankje. 

 

BEZOEKERS WEBSITE KIC 

We zijn heel trots dat onze website www.krimpenerwaardintercultureel.nl haar eerste verjaardag heeft gevierd.  

De informatie die we hier beschikbaar stellen, slaat duidelijk aan. We zien een groeiende en bredere belangstelling 
ontstaan, vooral van binnen de Krimpenerwaard maar ook zelfs van erbuiten. 

We zijn altijd op zoek naar verbeteringen, dus als u vragen heeft of suggesties, horen we dit graag. 

Een paar statistieken: 

Page views (aantal bezochte pagina’s): 

• Feb 2018: 476 
• Jan 2018: 324 
• 2017: 3982 
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KRIMPENERWAARD VERBINDT - MAAK KENNIS MET KLEURRIJK KRIMPENERWAARD 

Sinds oktober 2017 bestaat het platform ‘Krimpenerwaard Verbindt’. Het biedt een podium 
aan organisaties en initiatieven die de integratie van statushouders in de Krimpenerwaard 
bevorderen. En die het contact tussen de nieuwe en bestaande inwoners van de 
Krimpenerwaard verbeteren.  

Het is een goed idee om ‘Krimpenerwaard Verbindt’ te volgen op Facebook: KWVerbindt 

Vanzelfsprekend is KIC ook goed en positief zichtbaar op dit podium. Een voorbeeld: 


