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Onschatbare waarde 

De Krimpenerwaard heeft een sterke traditie van vrijwilligerswerk. De 

vrijwilligers zijn het steuntje in de rug van mensen in een kwetsbare positie.  En 

zoals u weet zet KIC zich met ruim 80 vrijwilligers in voor ondersteuning van 

statushouders. We hebben aandacht en tijd voor de mens en brengen rust, 

ontspanning, waardering en bevorderen daarmee de integratie en participatie. 

Vrijwillige zorg en ondersteuning zijn daarmee van onschatbare waarde naast 

de beroepsmatige zorg. 

Ook burgemeester Cazemier noemde de inzet van de vrijwilligers van Krimpenerwaard Intercultureel in zijn 

nieuwjaarstoespraak en de daaruit voortvloeiende waarderingsprijs die we samen met de SWOS en VW mochten 

ontvangen. In 2019 zullen we deze kracht van samenwerken nog verder ontwikkelen. 

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  

Helma de Jong 

Coördinator KIC 

06 – 48 82 92 04 

h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl 

 

BEWEGEN WERKT EN KIC  

In een samenwerking van de gemeente Krimpenerwaard, 

KIC en de organisatie Bewegen Werkt is er een project 

gestart voor vrouwelijke statushouders.  

Het beweegprogramma “Bewegen Werkt” is een unieke 

methode die zorgt dat mensen met grote afstand tot de 

arbeidsmarkt een veel grotere kans maken op het vinden 

van werk. Door deelname aan het beweegprogramma 

verbeteren zowel de mentale als fysieke conditie en wordt 

de leefstijl aangepast. Daarnaast wordt veel aandacht 

besteed aan arbeidsrelevante competenties, waardoor de 

kans op werkhervatting of maatschappelijke participatie verder wordt vergroot. Het programma is opgesplitst in 2 

delen. Het intensieve deel bestaat uit een programma van 20 weken van 2 dagdelen per week. Hieraan nemen 15 

vrouwen deel. Daarnaast is er voor alle vrouwen van de KIC-ontmoetingsgroepen de kans om deel te nemen aan 

mentale coaching. Hierbij zal extra aandacht besteed worden aan het verbeteren van zelfvertrouwen en motivatie. 
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EXPOSITIE  IN  HET CULTUURHUIS 

In Het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek is de expositie 

“Verborgen boodschap” te zien. De KIC-vrouwengroep 

van Lekkerkerk heeft samen met de kunstenaaars van 

Open Blik in de lessenreeks “De ontdekkingsreis” drie 

avonden gewerkt om door middel van kunst te 

onderzoeken wie je bent in dit nieuwe land; je leeft hier 

zonder je familie, je baan en je status en hebt te maken 

met een leegte in je die het afscheid van je roots heeft 

achtergelaten.  

Op de eerste avond is er met behulp van 

kleuren stilgestaan bij de herinneringen aan 

de geboorteplaats. Een avond met een lach 

en een traan. De tweede les zijn er takjes en 

blaadjes van de nieuwe bodem gepakt (de 

Lekkerkerkse bodem) en overgetekend en 

beschilderd. In de laatste les zijn al de 

gevoelens en gedachten ‘zacht’ gemaakt 

door te vilten. 

 

HET GESPREK      

door Wilbert van Straaten 

Het verhaal van Marwan en Amir dat ik heb gehoord tijdens een van mijn Taalstage-gesprekken:  

“We zijn samen gevlucht uit Syrië, een vriend en ik. We moesten lopen. Eerst zijn we van de Syrische grens gelopen 

naar de Bosporus, daar zijn we overgevaren naar Griekenland. Vandaar zijn we verder gelopen door Macedonië en 

Servië. Bij Hongarije kwamen we bij de grens van de EEG. We waren erg bang voor de Hongaarse politie die jacht op 

ons maakte. We zijn op een avond zelfs een keer omsingeld geweest in een bos. We wisten telkens te ontsnappen. 

Ook in Oostenrijk en Duitsland waren we bang voor de politie en we liepen daarom vaak ’s nachts. Na acht weken 

lopen kwamen we aan in Nederland, daar wilden we ons gaan aanmelden voor de politie om asiel aan te vragen.” 

“Maar, waar we ook zochten, geen politie! Uiteindelijk zijn we naar Amsterdam gegaan en vonden een politiebureau. 

We werden bij binnenkomst niet eens gearresteerd…” De politieman bij de balie vroeg rustig: “Syriër?”. Wij 

antwoordden “Ja”. Toen gaf hij ons een briefje met een adres en zei “Gaan jullie je daar maar melden” en stonden we 

weer buiten. En toen wisten wij wisten: dit is een vrij land, hier willen we blijven. 
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DIPLOMA ZWEMMEN 

door Tjally de Joode 

Maandag 28 januari. Het is kwart voor negen, ik 

rijd langs Stolwijk en zoals iedere maandag staat 

Soheila klaar bij de Bushalte. Zij stapt in, een diepe 

zucht, “hoe gaat het”, vraag ik, “beetje 

zenuwachtig”, zegt ze…. Soheila zal vandaag 

samen met 11 andere zwemsters diploma 

zwemmen. Een week eerder hebben de dames 

proef gezwommen. 

Rond negen uur arriveren we in het zwembad De 

Hofstee in Bergambacht. De dames druppelen 

binnen. We starten om half tien met de gewone 

zwemles.  

Om tien uur is het zover. De dames zitten allemaal 

klaar. Strakke gezichtjes, “niet vergeten te 

genieten” roept nog een van onze zwemhulpen. 

Duiken, borst en rugcrawl, onderwater door een zeil zwemmen, onder een matras door zwemmen en heel veel 

baantjes trekken. Als laatste onderdeel allemaal watertrappelen en dan is het voorbij, allemaal geslaagd. Van harte 

gefeliciteerd: Yasmen; Joanna; Muna; Soheila; Mayila; Lula; Fosiya; Ayiguli; Maidina; Guzhalinuer; Iklas en Nawal. 

Dank aan Karin en Mathilde (de badjuffen), onze vrijwilligers, alle toeschouwers en de Wethouder Lavinja 

Sleeuwenhoek voor het uitreiken van de diploma’s. 

VOORLICHTINGSCAMPAGNE GESTART     STICHTING LEERGELD 

Meedoen aan allerlei activiteiten is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Op dit moment leven in Nederland ongeveer 

378.00 kinderen in armoede(SER). Dat is 1 op de 9 kinderen. Voor 

deze kinderen bestaat er een reeel risico op sociale uitsluiting, omdat 

ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen 

aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. 

Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Daarom zijn er 

tegemoedkomingen voor mensen met een laag inkomen. 

 De gemeente Krimpenerwaard heeft sinds 2019 een aantal 

regelingen ondergebracht bij stichting Leergeld. Er is daardoor veel 

verandert. Daarom zijn  we een campagne gestart om bij alle KIC-ontmoetingsgroepen uitleg te geven over de 

mogelijkheden. Het bleek dat de aanvragen nu online ingevuld moeten worden en dat gaf nogal consternatie.  
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Joke Smit, KIC-coördinator van Stolwijk, vult 

online de gegevens in.  Voor gezinnen met 

kinderen van 0-17 jaar kan er een 

kindpakket aangevraagd worden. Dit vraagt 

wel enige digitale vaardigheden. Onder 

bepaalde voorwaarden kan men een 

aanvraag indienen voor een fiets, laptop, schoolspullenpas, jarige job 

verjaardagbox, babystartpakket of een kindpas.  

Op dit moment zijn er 49 kindpassen aangevraagd. De eerste passen zijn 

geactiveerd en in gebruik genomen. 

 

INTERNATIONALE VROUWENDAG 

Al jaren wordt de Internationale vrouwendag 

met en door de vrouwen van de KIC-

ontmoetingsgroepen gevierd. Omdat elk jaar de 

belanstelling toeneemt en we vorig jaar al meer 

dan 100 deelnemers hadden, gaan we dit jaar 

Internationale vrouwendag op vrijdag 8 maart 

vieren in De Willem de Zwijger in Schoonhoven.  

Dit jaar hebben we de samenwerking gezocht 

met de vrouwelijke ondernemers van Beauty & 

Brains, om op deze wijze kennis te maken met 

vrouwelijke ondernemers uit de Krimpener-

waard. Maar, tegelijk ook kunnen de onder-

neemsters kennismaken met de vele culturen 

die we in de Krimpenerwaard hebben. 

Er is een fantastisch programma samengesteld 

in de vorm van workshops. De nadruk ligt op het 

ontdekken van de eigen capaciteiten en 

mogelijkheden. Natuurlijk is er ook ruimte voor 

ontspanning met muziek, dans en lekker eten. 

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek verzorgt de 

afsluitende speech. 
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KIC TAALSTAGE PROJECT 

door Wilbert van Straaten 

In 2018 zijn we het Taalstage project gestart . Vanuit de gemeente Krimpenerwaard kwam het verzoek om in een pilot 

15 statushouders via een taalstage bij een bedrijf te plaatsen. Hiervan hebben er 12 inmiddels een taalstage en twee 

hiervan zijn al doorgestroomd naar betaald werk. Drie deelnemers van de door de gemeente aangeleverde 

kandidaten zijn in een ander integratietraject van de gemeente doorgestroomd. 

In 2018  hebben we ook taalstages gezocht voor 20 statushouders die niet door de gemeente zijn aangemeld maar 

van wie de vraag kwam vanuit het netwerk van KIC. Via de ontmoetingsgroepen geven deelnemers zelf te kennen dat 

ze heel graag willen werken. Maar het taalnivo is dan nog onvoldoende. Toch blijkt dat voor werkgevers geen 

belemering te zijn om deze mensen een kans te geven. Soms worden er extra taallessen ingezet.  

Vanuit deze tweede groep zijn inmiddels 6 mensen doorgestroomd naar een betaalde baan. 

We kunnen dan ook spreken van een succesvolle pilot en zien uit naar het vervolg in 2019. 

Hieronder vindt u enkele verhalen. 

 

TAALSTAGE - ZIAD ATALLA BIJ INGENIEURSBUREAU TAUW 

door Ziad Atalla , Haastrecht 

Mijn stageopdracht is: 
- Maken van elektrotechnische tekening van apparatuur. 
- Indien nodig bouwen van elektrische apparatuur. 

De voortaal is Nederlands, dit vanwege het leren van de taal en doel van de stage. 

Heel Bedankt, 
Groeten, Ziad & Sumer 

Ziad Atalla doet vanaf 30 oktober door bemiddeling van KIC 2 dagen in de week (dinsdag en donderdag) taalstage bij 
Ingenieursbureau Tauw.  

 

TAALSTAGE –  FADILA AHMAD BIJ LENNY VERKAIK HAARMODE 

Fadila Ahmad komt uit Irak en wil graag bij een kapsalon gaan werken. Maar haar 

kennis van de Nederlandse taal is nog onvoldoende om dit te realiseren. Kappers 

moeten niet alleen goed kunnen knippen, maar het is ook belangrijk om een goed 

gesprek gaande te houden. Daarom zijn we heel blij dat het gelukt is om bij Lenny 

Verkaik Haarmode in Stolwijk een taalstage plaats te vinden. Fadila mag 3 uur per 

week assisteren in de kapsalon en zo tijdens het werk haar Nederlands te 

verbeteren. 
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TAALSTAGE –  GHADA KHRATA BIJ DE ZELLINGEN CRIMPENERSTEYN 

Ghada komt uit Damascus. Ze is is samen met haar man Marwan en 4 kinderen in 2017 in Ouderkerk aan de IJssel 

komen wonen. Ghada was verpleegkundige op de hartchirurgie in Damascus. Ze komt op de vrouwengroep van KIC in 

Lekkerkerk en doet vrijwilligerswerk bij Dorcas in Krimpen aan de Lek. Gezien haar medische achtergrond hebben we 

een taalstage gezocht in de zorg. Vanaf medio oktober komt ze twee dagen in de week bij verpleeghuis De Zellingen 

Crimpenersteyn in Krimpen aan de Lek. Daar helpt ze met de activiteiten van de bewoners, serveert koffie en eten 

etc. Toch blijft de taal een obstakel, daarom krijgt ze via KIC extra taalles en gaat ze samen met haar man ook nog naar 

inloopsessies van het  taalcafe in Krimpen. We zijn bezig om haar diploma 

gewaardeerd te krijgen zodat ze, zodra haar taal veel beter is, weer op niveau in de 

gezondszorg kan meedoen. Ghada is november vorig jaar samen met een vrijwilliger 

van KIC naar een banenmarkt in Gouda geweest. Dit bezoek en het advies dat ze daar 

kregen bevestigde dat we op de goede weg zijn. 

Ghada Khrata, in het midden met de witte hoofddoek tijdens de KIC-ontmoetingsgroep 
in Lekkerkerk. KIC-coördinator Frieda Nauta werd hartelijk gefeliciteerd met haar 40 
jarig huwelijksjubileum. 

TEAM 29 - KIC BIJ SAMENLOOP VOOR HOOP KRIMPENERWAARD 

Wiesje Littel, de KIC-coördinator uit Lekkerkerk, kwam met het idee om een KIC-team 

op te geven voor de SamenLoop voor Hoop Krimpenerwaard. En dat hebben we 

gedaan. Van zaterdag 29 juni tot zondag 30 juni wordt in Lekkerkerk deze 24-uurs 

estafettewandeltocht gehouden. 

Op een SamenLoop staan we stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de 24 uurs 

wandelestafette zijn er muziekoptredens, diverse kraampjes en verschillende 

ceremonies waarbij iedereen welkom is. Zo maken we samen het verschil. Elke 

SamenLoop wordt van begin tot eind georganiseerd door vrijwilligers.  

Openingsronde met survivors  -  Onder warme aanmoediging van familie, vrienden en andere belangstellenden lopen 
mensen die kanker hebben of hebben gehad de eerste ronde over het parcours. Zo laten we zien dat er hoop is en dat 
we er voor elkaar zijn. 

Kaarsenceremonie - ‘s Avonds verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. En met een 
speciale ceremonie herdenken we dierbaren, steunen we elkaar en vieren we dat mensen kanker hebben 
overwonnen. 

Slotceremonie  -  Na 24 uur wandelen loopt iedereen samen deze feestelijke laatste ronde. Aan het eind wordt de 
opbrengst bekend-gemaakt en de cheque overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. 

TEAM 29 Krimpenerwaard Intercultureel 
Tot nog toe hebben zich 37 vrouwen opgegeven om aan te sluiten bij TEAM 29. We zijn razend enthousiast over de 
wil om deel te nemen. Om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding zullen we sponsors gaan zoeken en tijdens 
het evenement hebben we een kraam met allerlei hapjes uit heel veel verschillende landen.   

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/zuid-holland/krimpenerwaard 
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