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NIEUWSBRIEF JULI 2018 

Wat een mooie tijd. Alles heeft weer kleur gekregen. We mogen genieten van de zon en de natuur. Onvoorstelbaar 
mooi als je ernaar kijkt en het tot je doordringt. Door de kleuren en de warmte wordt je vanzelf vrolijk en kleurrijk!  
Dit is een fantastische metafoor voor KIC. Samen met de statushouders vormen we een warm en kleurrijk geheel. En 
dat willen we aktief beleven met elkaar. Zo zijn we altijd op zoek om nog meer kleur en warmte toe te voegen aan en 
door de inburgering van onze nieuwe dorpsgenoten. Kunnen we op u blijven rekenen hierbij? 

Een fijne zomervakantie! 

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 
 

VRIJWILLIGER UITGELICHT 

Ali Bening is sinds 2014 actief betrokken bij het werk van KIC. “Ik ben door Ingrid 
Rietveld gevraagd en in de loop der jaren steeds meer gaan doen omdat ik het zo 
leuk vind. Op dit moment ben ik taalmaatje, draai ik mee in de ontmoetingsgroep 
Haastrecht/Stolwijk, help ik bij het project KLEURRIJK, help ik bij de vrouwen 
zwemlessen en bij veel activiteiten die in Haastrecht georganiseerd worden voor 
statushouders help ik mee of neem ik initiatieven.” 

“Ik ben taalmaatje van Yousef, een jongen van 9 jaar. Hij komt bij mij thuis 
huiswerk maken want het is er lekker rustig. Ook de moeder van Yousef, Amira, 
komt voor taalles. Ze is gestopt met de officiële taalles via inburgering, ze heeft 600 

uur les gehad en is er niet in geslaagd om een diploma te halen. Nu geef ik haar praktijkles. Dat doen we als volgt: we  
gaan naar de Jumbo en benoemen alle fruit- en groentesoorten in het Nederlands. Later thuis gaan we aan de hand 
van de kassabon alle producten nog eens oplezen. Zo worden spreken en lezen geoefend. Op maandag komt Yousef en 
op vrijdag Amira.” Ali komt veel bij het gezin in huis en raakte steeds meer betrokken bij het integreren. “Ze zijn sinds 
1,5 jaar in Nederland. De kinderen komen elke week wel even langs om een spelletje te doen, rummikub is veruit 
favoriet. Daarnaast lees ik de post en leg uit wat er staat als ze het niet begrijpen.” 

Ten slotte zegt Ali: “Mijn doel is verbinding van mensen, niet passeren, maar begroeten en het gesprek aangaan. 
Vertellen wat er te doen is in het dorp en bij KIC. Helpen opstarten zodat mensen de juiste hulp krijgen om zichzelf te 
kunnen redden. En dan komt het punt om ze weer een beetje los te laten en anderen te gaan helpen.” 
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WERELDVLUCHTELINGENDAG KRIMPENERWAARD 

Op woensdag 20 juni heeft KIC samen met SWOS en 
VluchtelingenWerk Krimpenerwaard voor de eerste keer 
Wereldvluchtelingendag Krimpenerwaard georganiseerd. Wat 
een heerlijke ochtend met ruim 150 deelnemers.  Bij de inloop 
kon men een woord in het Nederlands en in de moedertaal 
opschrijven. De woorden die we vooral zagen waren: dansen, 
geduld, vrij & veilig, gezellig, ik ben blij, geniaal, vier samen. Het 
hele bord kwam er vol mee te staan en men ging direct lezen 
wat anderen al hadden opgeschreven. Ook de burgemeester 
schreef het woord “SAMEN” en plakte dit op na zijn toespraak, 
waarin centraal stond dat we als vrijwilligers, helpers, 
statushouders en dorpsgenoten SAMEN op weg gaan om het 
inburgeringsproces zo goed en zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. Daarna sprak Ziad Atalla over zijn inburgering. Nadat 
het koor Vita Nova voor ons gezongen had, oefenden we met 
z’n allen en zongen we zomaar in canon een prachtig lied wat 
door Ingrid Rietveld was gecomponeerd. Inmiddels stonden 
buiten op het plein allerlei buitenspelen opgesteld, zoals 
kaasdragen, kaasrollen, klompen gooien en nog veel meer. De 
poffertjesbakfiets stond al klaar en er werd volop gebakken. 
Daarna barstte de vrolijkheid los met djembé-geroffel. Kortom, 
voor herhaling vatbaar.  

Noteer alvast woensdag 19 juni 2019 in de agenda. 
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KIC VIERT JUBILEUM 25 JAAR KOFFIEOCHTEND LEKKERKERK 

Op woensdag 27 juni was er een feestelijke bijeenkomst voor deelnemers aan de vrouwen-koffieochtend Lekkerkerk 
die ooit vluchteling waren of dat nu nog zijn. Speciaal voor deze gelegenheid waren ook Nel de Bruin (91 jaar) uit De 
Breeje Hendrick en Dingena Staal uitgenodigd. Zij stonden aan de wieg van de koffieochtenden voor vluchtelingen en 
statushouders die tot op de dag van vandaag georganiseerd worden. 

Dingena vertelde over de eerste vluchtelingen uit Irak, Koerdistan, Libanon en Zaïre die in Lekkerkerk gehuisvest 
werden: “We begeleidden de vrouwen en hielpen hen met zaken zoals huisartsbezoek, de papierwinkel, school en 
kinderen, thuisraken in het dorp, taalonderwijs en huishoudelijke zaken. De koffieochtend startte met 6 vrouwen en 
groeide uit tot 30 deelnemers. Het doel is al die jaren hetzelfde gebleven namenlijk, vrouwen ondersteunen, leren en 
integreren door gezelligheid, sociaal inburgeren in je eigen dorp en helpen bij het opbouwen van een nieuw sociaal 
netwerk.” 

Deelneemster van het eerste uur is Nisthiman Rostem. Ze vluchtte met man en 11 kinderen uit Koerdistan. “In 
Koerdistan was er oorlog en was je bang. Als de kinderen naar school gingen, leefde de angst of ze wel veilig terug 
zouden komen. We voelen ons veilig hier en zijn blij met alle hulp die we hebben gekregen. Nu zit ik zelfs op zwemles 
die Krimpenerwaard Intercultureel elke maandagochtend voor vrouwen organiseert.”  

De huidige leiding bestaat uit Wiesje Litthel, Frieda Nauta en Jumi Pols. Het 
was een vrolijke bijeenkomst, mede door toedoen van de Rabobank die een 
check van € 750,- overhandigden. De subsidie was aangevraagd door de 
Won en toegekend. Deze check gaat gebruikt worden voor de droom van 
Wiesje die heel graag met alle deelnemende vrouwen naar het 
Openluchtmuseum in Arnhem wil. Daarna was er een toespraak van 
bestuurslid Wilbert van Straaten van KIC die aan de leiding een grote 
chocoladekip met kleine kuikentjes overhandigde.  
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De moederkip staat symbool voor deze leiding die erg zorgzaam is voor zowel 
nieuwe statushouders als voor mensen die dat ooit waren. Daarna vertelde hij dat 
de droom van Weisje door kan gaan en op zaterdag 25 augustus gaan 100 vrouwen 
uit de Krimpenerwaard een gezellig dagje uit. 

Wiesje Litthel vertelt vervolgens heel erg blij te zijn voor ‘haar’ vrouwen: “We 
hebben elke 2 weken een bijeenkomst hier in de Ichtuskerk en de onderwerpen 
variëren van creatief tot inhoudelijk. Maar altijd is het gezellig en helpen we elkaar 
verder op pad in ons dorp Lekkerkerk. Daar doen we het voor.” Na afloop kregen 
alle deelnemers ook een chocoladeverrassing mee naar huis. 

ANWB-KINDERFIETSEN IN DE KRIMPENERWAARD 

KIC heeft zaterdag 7 juli de eerste 14 fietsen uitgereikt aan jongeren uit Haastrecht 
en Stolwijk in de leeftijd van 11-16 jaar. Het betreft hier kinderen van 
statushouders die geen fiets hebben en wel volgend jaar naar het voortgezet 
onderwijs in Gouda of Schoonhoven gaan. Een mooi voorbeeld is Morwarid Frouz 
die erg blij is met haar echte meidenfiets waarop ze naar school in Gouda zal gaan.  

Ingrid Rietveld en Joke Smit van KIC zoeken en regelen wel vaker een fiets voor 1 
of 2 jongeren, maar dit jaar bleek de nood veel groter. Via de moeders die 
deelnemen aan de vrouwen-ontmoetingsgroepen voor statushouders van KIC 

meldden zich 14 jongeren. Na overleg met het fonds Kinderhulp werd contact gezocht met de ANWB en die wilde graag 
meewerken aan dit project. De ANWB zamelt landelijk kinderfietsen in en deze worden door vrijwilligers opgeknapt. 
De fietsen die werden uitgereikt waren dan ook in prima staat. De doelstelling van de ANWB is dat in 2020 alle 
schoolgaande kinderen over een fiets beschikken. Via KIC als intermediair kan dus prima aan deze doelstelling gewerkt 
worden. De jongeren ontvingen ook allemaal een ANWB-fietspaspoort, met tips over gebruik, onderhoud en beveiligen 
van de fiets. De ANWB heeft na de vakantie een volgende zending fietsen toegezegd en die zullen voor jongeren uit 
andere kernen in de Krimpenerwaard zijn. 
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DIPLOMAZWEMMEN IN ZWEMBAD DE HOFSTEE IN BERGAMBACHT 

Op maandagmorgen 9 juli is voor de 3e keer 
het diplomazwemmen voor KIC-vrouwen 
georganiseerd. Het werd een geweldige 
ochtend. Het was spannend, omdat het best 
ver zwemmen is voor je A, B of C diploma. 
Gelukkig werd het ook een vrolijke boel, 
omdat iedereen slaagde. Na het 
afzwemmen werd het ook heerlijk zwaar 
vermoeiend, omdat  alle vrouwen konden deelnemen aan een Aqua Zumba-les. 

Speciaal daarvoor was Lattitia van Afro Dance Fit uit Rotterdam gekomen en heeft een spetterende Aqua Zumba-les 
gegeven. De muziek vol aan en spetteren maar. Ook wethouder Lavinja Sleeuwenhoek deed vol enthousiasme mee. 
Daarna allemaal blij, blij, blij, blij met je diploma in de rij. Wethouder Sleeuwenhoek moedigde iedereen aan om in de 
toekomst te blijven zwemmen. Totaal hebben 13 vrouwen hun diploma behaald. Een deelneemster uit Gouderak heeft 
zelfs binnen een half jaar haar zwemdiploma A gehaald. Ze moest toch wachten op een plaats bij de Inburgeringscursus 
en heeft de tijd goed besteed door zich aan te sluiten bij de KIC-groep uit Gouderak en bij het KIC-zwemmen. 

KLEURRIJK SCHOONHOVEN 16 JUNI 

Oud-burgemeester en ambassadeur van Schoonhoven Dick de Cloe 
opende zaterdag de expositie 'Kleurrijk' in kerkelijk centrum De 
Hoeksteen. De kinderen toonden trots hun gemaakte schilderijen. 
Wie denkt dat het sombere schilderijen waren, heeft het mis. De 
kunstwerken varieerden van selfie tot landschap en vlag. Een 
meisje had tijdens de ramadan een heerlijke pizza en een meloen 
geschilderd.  
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Kinderen van statushouders en hun vriendjes uit Schoonhoven en Bergambacht deden vier woensdagmiddagen mee 
aan het project 'Kleurrijk'. Het geheel was georganiseerd door kunstenaars Maaike Vermeulen en Alaaeddin Barakat in 
samenwerking met KIC. 

Dick de Cloe zette met een zilveren penseel als eerste een lichtpuntje op het grote blauwe "Kleurrijk"-doek. De 
bezoekers van de expo mochten ook een lichtpuntje zetten. 

Wat een fijne samenwerking met de kunstenaars van de Vereniging 
Krimpener Kunstwaard en KIC. Mooi om te zien dat er met zo veel plezier en 
inspanningen geschilderd is. 

 

 

 

 

 

 

 

MIJN INTEGRATIE - VAN EEN NEDERLANDSE TULP NAAR EEN BOSNISCHE LELIE 

Lamija Dzigal vluchtte 25 jaar geleden uit Bosnië en vertelt op indringende wijze hoe haar eerste jaren en daarna in 
Nederland zijn verlopen in het pas verschenen boekje: ‘Mijn Integratie’.  

Al lezend kom je erachter dat er eigenlijk enorm veel paralellen zijn met de vluchtelingen 
die nu uit Syrie, Eritrea of Afghanistan komen. Eigenlijk is er in al die jaren nog weinig 
veranderd. Zij vertelt openharig, met gebruik van dagboekfragmenten van haar moeder, 
hoe een gezin, komende vanuit de verwoestende oorlog in Bosnië, probeert te integreren 
in Nederland. En dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Naast haar boeiende verhaal eindigt 
zij met een aantal aanbevelingen en adviezen voor mensen zoals wij die om de 
statushouders heen staan. Citaat: “Als ik terugkijk, dan kan ik met heel mijn hart zeggen 
dat de mensen waar wij steun aan hebben gehad de mensen zijn die hun deur voor ons 
openzetten zodat wij een kijkje mochten nemen in hun leven. Zij gaven ons niet het gevoel 
beter of slimmer te zijn waardoor contact verbaal en non-verbaal op basis van gelijkheid 
ontstond”. 

Het boekje kost € 10, - euro en kan besteld worden door een mailtje te sturen aan: 
i.rietveld@krimpenerwaardintercultureel.nl 
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VAKANTIES VOOR MENSEN MET EEN MINIMUM INKOMEN 

 
door Ingrid Rietveld 

De zomervakantie is voor veel gezinnen met weinig 
financiële mogelijkheden een lange periode om te 
overbruggen, vooral met de kinderen. Een aantal 
gezinnen heeft een zwemabonnement en bij zonnig 
weer gaan zij zeker vaak naar het zwembad. Maar ook 
dan duren 6 weken wel erg lang. Wij zijn op zoek gegaan 
naar vakantiemogelijkheden voor mensen met een 
kleine beurs en met succes! Dit jaar hebben we 14 
kinderen aangemeld en zij mogen allemaal mee. Stichting Interculturele Vakantieweken uit Rotterdam organiseert al 
18 jaar goedkope vakantieweken voor kinderen. De ouders betalen slechts € 35, - of €45,- voor een week 
vakantieplezier. Dit jaar is de vakantieweek van 16 t/m 20 juli in Austerlitz, vervoer is per bus geregeld vanaf Rotterdam. 
Kinderen vanaf groep 5 t/m de brugklas kunnen eraan deelnemen en er is nog plaats.  

Ook voor gezinnen zijn er mogelijkheden. Vier vluchtelingengezinnen kunnen dit jaar een week op vakantie doordat 
onze aanvragen zijn gehonoreerd.  

In de volgende nieuwsbrief zullen we een aantal verhalen delen. 


