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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 

Kerst. Een tijd om tot rust te komen en om eens achterom te kijken, en tegelijk vooruit te denken en te dromen.  

Als we omkijken, zien we een intensief en mooi jaar waarin we als KIC in de Krimpenerwaard heel actief waren.  We 
waren er als KIC-vrijwilligers voor onze nieuwe dorpsgenoten. Ze konden op ons rekenen en zo stappen maken bij de 
inburgering. Hierdoor is een bijzondere vorm van versterkende dankbaarheid ontstaan, over en weer. Statushouders 
naar ons, en omgekeerd omdat we hiermee andere mensen dienen mogen. Een positieve cirkel van dankbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar we zouden KIC niet zijn als we u niet tegelijk vragen om ons te steunen voor het nieuwe jaar. Er staat nu al weer 
meer dan afgelopen jaar op de planning voor 2019. Hiervan gaan we u vanzelfsprekend weer op de hoogte houden. 

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 
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TAALSTAGE - SIMON ZEREA HAILE BIJ DEZET PLASTICS BV IN HAASTRECHT 

Simon woont sinds juni 2017 in Stolwijk, hij is gevlucht uit Eritrea. Hij was daar 
metselaar en later elektricien; dit beroep heeft hij niet lang uitoefend omdat hij werd 
opgeroepen voor militaire dienst, als onderhoudsmonteur bij de luchtmacht. Militaire 
dienst in Eritrea duurt lang, soms 6 jaar of langer. Volstrekt willekeurig en 
onderdrukkend, mede daarom is Simon naar Nederland gevlucht. 

Naast zijn inburgeringscursus wilde Simon de taal ook in de praktijk leren. Daarom is 
hij door de gemeente Krimpenerwaard geselecteerd om deel te nemen aan de 
Taalstage-pilot die de gemeente samen met KIC organiseert. Wilbert van Straaten, 
degene die namens KIC de taalstages coördineert, is bij Simon thuis op bezoek 
geweest. Daar is besproken wat Simon kan en wil gaan doen in Nederland. Belangrijk 
was om een taalstage te zoeken die aansluit bij de vaardigheden en voorkeur van 
Simon. Een taalstage bij een bedrijf waar techniek een rol speelt. 

Via het netwerk van KIC kwam er contact met Dezet Plastics BV in Haastrecht. Een mooi bedrijf waar de werknemers 
specialisten zijn die het vak eigenlijk alleen op de werkvloer kunnen leren. Dezet maakt producten van kunststof voor 
allerlei klanten: http://www.dezet.nl. 

De directeuren, Jaap en Annette van Pooy, waren bereid om Simon te helpen. Dit mede omdat Simon zelf tijdens het 
bezoek aan het bedrijf zijn ogen uitkeek en heel enthousiast was. Sinds 16 oktober is Simon elke vrijdag bij Dezet aan 
de slag. Hij heeft het goed naar de zin en er is veel en leuk contact met zijn collega’s. Natuurlijk is communicatie wel 
eens lastig, maar het lukt altijd om Simon duidelijk te maken wat hij kan doen. 

SINTERKLAAS BIJ DE MANNENGROEP IN HAASTRECHT 

door Wilbert van Straaten 

Dinsdagavond 4 december was er een bijeenkomst van  Syrische mannen 
uit Haastrecht, Stolwijk en Bergambacht.  En zoals het hoort, was er 
speculaas, gevulde speculaas, boterletter en pepernoten.  

Het was een hele leuke verrassing dat de Goedheiligman ons zelf kwam 
bezoeken, samen met een Piet. Immers, zo benadrukte de Sint, draagt hij 

ook vluchtelingen een warm hart toe. Zelf is hij geboren in Turkije en is later gaan werken vanuit Spanje. Elk jaar is hij 
ook in Nederland, waar hij zich elke keer weer verbaast over de onze Nederlandse gewoonten. 

Er ontstond een leuk gesprek over feesten. In Syrië is geen apart feest voor kinderen, zoals Sinterklaas. Wel sociale 
feesten zoals verjaardagen, besnijdenis, oud en nieuw. Er zijn maar twee echte religieuze feesten: Suikerfeest en het 
Offerfeest. Bij het Suikerfeest (Id Al-Fitr) viert men het einde van de Ramadan en bij het Offerfeest (Id Al-Adha) 
herdenkt men de profeet Abraham (Ibrahim) die bereid was zijn zoon te offeren aan God (Allah).  

Wat het aantal feestdagen betreft ga je er als statushouder in Nederland op vooruit. 
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POWERVROUWEN OP ZWEMLES 

Op de foto Safaa Ahmad die met man en 4 kinderen sinds mei 2017 in Nederland 
woont. Safaa wil graag haar zwemdiploma halen want haar dochter Raja heeft 
zelfs 2 zwemdiploma’s in 1 jaar gehaald. Maar het zijn heel drukke tijden voor 
Safaa, want naast de zorg voor de 4 kinderen volgt ze op zondag lessen om het 
theorie-examen van het autorijbewijs te halen. Op maandag dus zwemmen, op 
dinsdag, woensdag en donderdag volgt ze de inburgeringslessen. Ook zou ze graag 
vrijwilligerswerk in een ziekenhuis doen, omdat ze in Syrië ook in een ziekenhuis 
werkte. 

Ook op de foto Fadia Khlief die met man en 3 kinderen sinds april 2017 in 
Nederland woont. Fadia volgt in Utrecht 2 dagen per week de inburgeringslessen 
op B2 niveau. Daarnaast loopt ze ook stage bij een tandartspraktijk in Gouda om 
haar taalbeheersing te verbeteren. Deze stage is mogelijk gemaakt doordat KIC een taalstageplek had gevonden voor 
Ramez bij dezelfde tandartspraktijk. Nu helpt Ramez dus Fadia weer aan een stageplaats. Mooi om te zien dat we op 
deze wijze elkaar op weg helpen. In de avonduren volgt ze een cursus om het BIG-registratie te halen, die nodig is om 
straks een betaalde baan te vinden. 

VRIJWILLIGER UITGELICHT – TJALLY DE JOODE 

Hallo, ik ben Tjally de Joode, In september ben ik gestart als zwemcoördinator voor 
het vrouwenzwemmen in Bergambacht. Ik ben 53 jaar en woon sinds 2015 met 
mijn vriend Wouter en onze twee katten in Berkenwoude. In Gouda ben ik 
opgegroeid als dochter van een warme bakker. Ik ben in Den Haag naar school 
gegaan waar in ben opgeleid tot meester kleermaker. Na een aantal jaren in het 
vak te hebben gewerkt ben ik in 1993 een eigen bedrijf begonnen. Eind 2017 ben 
ik gestopt met werken en kreeg ik meer tijd andere dingen te gaan doen. Mijn 
hobby’s zijn o.a. badmintonnen, klassiek ballet en paardrijden. Ik wandel en fiets 
ook graag. Ik vind koken erg leuk en werk graag in onze tuin. In de zomer ga ik 
vaak zwemmen in het openlucht-zwembad in Gouderak.  

In augustus 2018 ben ik via mijn buurvrouw in contact gekomen met de stichting Krimpenerwaard Intercultureel. Na 
een voorzichtige kennismaking met deze, voor mij nieuwe, uitdaging ben ik nu al weer een aantal maanden, samen met 
een groep enthousiaste zwemhulpen, actief de dames te leren zwemmen. Iedere maandag kom ik lachend thuis met 
enthousiaste verhalen over de gebeurtenissen in het zwembad. 

Vrouwenzwemmen in De Hofstee Bergambacht 
In september zijn we weer van start gegaan met het vrouwenzwemmen. De dames zijn verdeeld in 2 groepen. De 1e 
groep start om 9.30 en de 2e groep om 10.15 uur. Er zwemmen momenteel 45 dames, verdeeld over het ondiepe en 
het diepe. In het diepe geeft badmeester Karin les aan dames die voor het A of B  diploma zwemmen. In het ondiepe 
is Mathilde de badjuf, zij geeft les aan de beginners en aan de dames die de stap naar het  diepe nog niet  durven  te 
zetten. Samen met de zwemhulpen krijgen de badjuffen zelfs de dames met watervrees enthousiast voor  het water. 
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Op 28 januari 2019 gaan we weer diplomazwemmen. Ook de wethouder van de gemeente Krimpenerwaard, Lavinja 
Sleeuwenhoek, zal hierbij aanwezig zijn. Veel vrouwen vinden het belangrijk te leren zwemmen,  er  is dan  ook  een 
lange wachtlijst van rond de 35 dames.  
Vanaf 4 februari hopen we tenminste 15 nieuwe zwemsters te kunnen verwelkomen. 

KIC IN ’T ZONNETJE – DAG VAN DE VRIJWILLIGER 

Vrijdag 7 december was de Dag van de Vrijwilliger. Binnen de gemeente Krimpenerwaard zijn duizenden bevlogen 
vrijwilligers actief. Ons college van burgemeester en wethouders waardeert deze inzet enorm en daarom zette zij haar 
vrijwilligers en lokale vrijwilligersinitiatieven in het zonnetje. Ruim 350 vrijwilligers gingen in op de uitnodiging en 
genoten van een buffet in Het Kwartier in Stolwijk. 

We waren dan ook zeer verheugd en bemoedigd toen we hoorden dat de organisatie van Wereldvluchtelingendag ook 
in de prijzen was gevallen en met een prijs van € 1000,- werd beloond. Dit project hebben we samen georganiseerd 
met Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland en Stichting SWOS. De jury noemde het verbindende aspect als 
doorslaggevend. Verbinding tot stand brengen tussen de vele vrijwilligers zoals begeleiders, taalmaatjes, coaches, 
mentoren en statushouders uit alle kernen van de Krimpenerwaard. De Wereldvluchtelingendag stond in het teken van 
elkaar ontmoeten, aansporen en leuke ideeën uitwisselen. 

 
De volgende Wereldvluchtelingendag staat al gepland. Reserveert u vast woensdag 19 juni 2019? 



Nieuwsbrief 
December 2018 

 

info@krimpenerwaardintercultureel.nl  
www.krimpenerwaardintercultureel.nl 

 

 

 

Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker.  
Loesje 

- 5 - 

VERBORGEN VERLEDEN 

Onder leiding van de kunstenaars Ina Hoeneveld, Anita van Ast en Bascha zijn er voor de KIC-groep in Lekkerkerk 3 
avonden georganiseerd voor vluchtelingvrouwen en kinderen in het Cultuurhuis Krimpen aan de Lek. Het thema 
‘Verborgen Verleden’ werd besproken en verbeeld door naar buiten te gaan en samen bladeren van verschillende 
bomen van de grond op te rapen.  Een blad dat van de boom gevallen is, groeide eerst aan de boom en hing vrolijk te 
wapperen in de wind en in de zon en had een heel ander verleden.  

Aan de hand van deze bladeren werden de vrouwen en kinderen uitgenodigd om 
zelf een verhaal te vertellen over hun verborgen verleden en ondertussen kregen de 
schilderijen hun vorm. Vele verhalen werden verteld. Het was al een emotionele 
avond, maar ineens tussen al die bladeren werd er een huis geschilderd door 2 
broertjes van 8 en 10 jaar oud. Ze vertelden onder andere dat hun verleden in Homs 
in Syrië lag en dat daar ooit hun huis stond, maar dat het nu weg is.  

Stilte en emotie volgden. 

Samen schilderen, je verhaal vertellen en mensen om je heen die luisteren, die weten waar je het over hebt en je op 
weg helpen naar de toekomst. 

Krimpenerwaard Intercultureel op zijn best 
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UITNODIGING:  AL MADAFEH - DANSAVOND 

 

 


