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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018 

Na een periode van relatieve rust starten de groepen en samenkomsten weer op. Het is fijn en goed om elkaar terug 

te zien en samen weer verder te bouwen aan onze veelkleurige samenleving. We gaan weer uitdagingen, verhalen en 

belevenissen delen, waardoor we elkaar beter te leren kennen. 

Zoals altijd, maar zeker aan het begin van een nieuw seizoen, zijn we op zoek naar vrijwilligers. Gezien de veelzijdigheid 

van aktiviteiten, is er altijd een passende taak bij KIC te vinden voor iedere vrijwilliger. Wilt u nog eens goed in uw 

netwerk rondkijken? 

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 de Jong 

Coördinator KIC 

06 – 48 82 92 04 

h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl 

 

VRIJWILLIGER UITGELICHT –  ANKIE KOOY 

Ankie startte haar vrijwilligerswerk bij Krimpenerwaard Intercultureel als taal-

maatje bij de vrouwen-ontmoetingsgroep in Bergambacht. Ze verzorgt af en toe 

de taalles voor de beginnersgroep en geeft ook als taalmaatje persoonlijk 

taalonderwijs. In het begin van de jaren 70 heeft Ankie de MBO-studie Sociale 

Dienstverlening gedaan en vindt het belangrijk dat mensen de mogelijkheid 

hebben om hun eigen ontwikkeling te kiezen. Ze heeft al verschillende 

statushouders als taalmaatje op weg geholpen.  

Ankie vertelt: “Het leuke aan de persoonlijke taallessen is dat ik bij de mensen 

thuis kom. Ik leer dan allerlei gewoonten, gebruiken en rituelen uit hun land van 

herkomst en de mensen zijn heel erg dankbaar. Soms mag ik mee-eten.” Op dit 

moment begeleidt Ankie een Syrische vrouw die alle inburgeringsexamens 

gehaald heeft en nu via het IVIO haar taalbeheersing naar een hoger niveau wil 

krijgen. ”En dat is zo motiverend, taal is het middel waarmee mensen kunnen participeren in hun eigen buurt en is de 

schakel voor de regie in je eigen leven”, aldus Ankie. Maar het kan ook heel lastig zijn om de Nederlandse taal te leren. 

Zo is Ankie nu ook taalmaatje van een heel gezin uit Eritrea. De vader kwam als eerste naar Nederland en sprak alleen 

Tigrinya. Een woordenboek of Google Translate bestaat er voor deze taal niet. Dus het begin was erg lastig, ook omdat 

de vader zich zorgen maakte over zijn gezin. Nu is de gezinshereniging afgerond en gaan de taallessen ook beter. De 

vader is nu door de gemeente opgeroepen om zich in te zetten als vrijwilliger. Hiermee kan juist de spreekvaardigheid 

nog verder vergroot worden.  
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Als derde begeleidt Ankie als taalmaatje ook een Afghaanse vrouw die in haar eigen land 2 jaar een docentenopleiding 

heeft gevolgd. “Deze taallessen gaan als een speer en ik voer hele gesprekken met haar over eten, winkelen, praktische 

zaken en familie-zake.”  

Ankie: “Het werk voor KIC vind ik heel belangrijk, omdat juist statushouders een netwerk nodig hebben om zich te 

kunnen ontwikkelen. Met een sociaal netwerk kunnen mensen naar elkaar omzien, elkaar ondersteunen en zijn mensen 

minder snel afhankelijk van de professionele hulpverlening”. Ze voelt zich bij KIC als een spin in een groot web en wil 

dit netwerk graag inzetten voor de statushouders. Graag zou ze met anderen werken aan een Kookboek Krimpener-

waard dat samengesteld wordt door en met statushouders. Wie durft?? 

 

GESLAAGD WERELDCAFÉ IN HAASTRECHT 

door Ingrid Rietveld 

Dertien muzikanten en dansers uit de Krimpenerwaard zorgden zaterdagavond 22 september voor een spetterend 

optreden in Concordia in Haastrecht. Ruim 120 bezoekers genoten van de muzikaliteit en talenten van statushouders 

uit de Krimpenerwaard. Na het prachtige pianospel van Maz uit Iran, de heldere zangstem van de Oeigoerse Zohra en 

het ingetogen spel op de duttar was het de beurt aan de djembé-spelers uit Nigeria. Vervolgens dansten Dildar en 

Guzanuer een traditionele Oeigoerse dans met sierlijke bewegingen in traditionele kleding. De Syrische broers Atallah 

maakten het feest compleet met hun dabkedans waarbij de bezoekers werden uitgenodigd om mee te doen. Na de 

pauze werd de feelgoodfilm ‘From A to B’ gedraaid. De organisatie was in handen van Krimpenerwaard Verbindt en 

Krimpenerwaard Intercultureel. 
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TAALSTAGE 

door Wilbert van Straaten 

De gemeente Krimpenerwaard heeft ons gevraagd te helpen met het zoeken naar passende taalstages voor de 

nieuwkomers in de Krimpenerwaard. Hiervoor is in juli een pilot gestart. 

Een groep van 20 statushouders, die nog in het traject van de inburgering zitten, maken we “baanklaar” door middel 

van een “taalstage” en verdere persoonlijke begeleiding. Hiermee zorgen we ervoor dat deze statushouders, zodra de 

inburgeringsscholing is voltooid, kunnen doorstromen naar een betaalde baan.  

Een taalstage is tijdelijk werken bij een bedrijf of instelling op vrijwillige basis, 

waarbij een voorwaarde geldt dat de statushouder veel Nederlands spreekt en de 

arbeidsethos in Nederland leert kennen. Bij voorkeur wordt een taalstage gezocht 

die past bij de ervaring, beroep en competenties van de statushouder zodat de 

statushouder tijdens de taalstage al informatie krijgt over de te volgen route naar 

een betaalde baan. Hierbij wordt nagegaan welke vaardigheden je dient te bezit-

ten, welke diploma’s nodig zijn en welke bedrijven mensen zoeken. 

Wij bezoeken de statushouder en vragen naar competenties, vaardigheden, 

beschikbaarheid, interesses en toekomstplan. We beoordelen dan ook de moti-

vatie en taalvaardigheid. Vervolgens gaan we met behulp van ons netwerk van 

vrijwilligers op zoek naar een stage van minimaal een dag per week bij een bedrijf 

of instelling dat past bij de statushouder. Als het lukt om de statushouder te 

plaatsen, begeleiden we hem ook tijdens de taalstage, en proberen hem na de 

stage verder te helpen met het zoeken naar betaald werk. 

Jonas en Abdi uit Haastrecht mochten inmiddels hun arbeidscontract na een succesvolle taalstage ondertekenen en 

zijn naar volle tevredenheid aan het werk bij B&V Techniek in Oudewater. 

ONTMOETINGEN IN SCHOONHOVEN 
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KINDERVAKANTIES 

Via de ontmoetingsgroepen voor vrouwen hebben we een inventarisatie gemaakt van welke kinderen van 

(ex)statushouders erg graag op vakantie zouden willen maar waarvoor dit financieel niet mogelijk was. Vervolgens 

heeft KIC voor 14 kinderen uit de Krimpenerwaard deze zomer een 

vakantie mogelijk kunnen maken. 

Deze 14 kinderen uit de Krimpenerwaard, die kortgeleden in 

Nederland zijn komen wonen, gingen afgelopen zomer mee met een 

van de 3 vakantiekampen van de IKVW (www.ikvw.nl). De kinderen 

beleefden een grandiose week in de bossen samen met veel andere 

kinderen. Er werden spel-

letjes gedaan, boomhut-

ten gemaakt, wedstrijden gespeeld en de grotere kinderen zochten meer 

naar avontuur. Er werd veel gelachen en weinig geslapen, gezond gegeten 

maar ook veel gesnoept. Ondanks dat sommige kinderen erg aarzelend aan 

deze week begonnen wilde niemand naar huis. Het is wel zeker dat zij, en 

hopelijk nog meer andere kinderen, volgend jaar weer deelnemen aan deze 

zeer geslaagde vakantieweken. 

 

VROLIJKE START VAN DE VROUWEN-ONTMOETINGSGROEPEN 

De eerste week van september zijn de vrouwen-ontmoetingsgroepen gestart. Er werd vooral bijgepraat over de 

afgelopen vakantie. In Stolwijk werden er vragen aan elkaar gesteld zoals: waar ben je geweest, met wie en wat heb je 

gedaan? Ook de programma’s tot en met december zijn doorgesproken. Zoals gewoonlijk werden er door de vrouwen  

“onbegrijpelijke” papieren meegenomen. De leiding van de groepen leest dan mee, geeft uitleg en wijst de route aan 

die gevolgd kan worden naar een mogelijke oplossing. 
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BLIJ MET DE CADEAUBOXEN VAN DE GEMEENTE KRIMPENERWAARD 

Vrijwilligers uit de gemeente Krimpener-

waard konden eind 2017 aanspraak maken 

op een vrijwilligerbox. Hierin zaten een 

aantal cadeautjes zoals een handdoek, een 

pakje thee, een dikke reep chocolade en een 

puzzelboekje. Een groot aantal van deze 

boxen was niet opgehaald. Na overleg met 

de gemeente en coördinator KIC Helma de 

Jong is besloten dat een deel van deze 

boxen ingezet mochten worden voor KIC. 

Op alle vrouwengroepen zijn de cadeau-

boxen tot grote vreugde uitgedeeld. Ook 

hebben vrijwilligers boxen mee naar huis 

genomen om zo later uit te kunnen delen 

aan gezinnen die ze begeleiden en aan taal-

maatjes en hun coach. 

 

BEZOEK AAN HET OPENLUCHTMUSEUM IN ARNHEM 

Zaterdag 25 augustus bezochten 70 dames het Openluchtmuseum in Arnhem 

ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de groep uit Lekkerkerk. Na 

aankomst verzorgden een aantal gidsen een rondleiding en vervolgens was 

er ruim tijd om op eigen gelegenheid het park te bezoeken. Hoe de mensen 

in Nederland honderd jaar geleden leefden bleek voor een aantal status-

houders zeer herkenbaar. In verschillende dorpen in Eritrea, Somalië of 

Kazachstan leven de mensen anno 2018 nog op dezelfde manier als wij in 

1910. Al wandelend leerden de dames veel over de geschiedenis van 

Nederland.  

Het was een dag vol herkenning, verrassing 

en ontmoeting waar iedereen veel plezier 

aan heeft beleefd. Deze dag werd mede 

mogelijk gemaakt door sponsoring van de 

Rabobank. 
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