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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018 

Samenzijn, warmte en gezelligheid. Dat is wat de herfst van ons vraagt en brengt. Buiten koud en guur, maar binnen 
warm en goed met elkaar. Een perfect seizoen om gezamenlijk te werken aan een mooie bonte samenleving, waarin 
we elkaar steeds beter begrijpen en waarderen.    

Tevens een goed moment om anderen uit je netwerk warm te krijgen voor onze mooie activiteiten. Er is bij KIC altijd 
plaats voor enthousiaste mensen, die warmte willen verspreiden in onze samenleving. 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 
 

 

ACTIE PEPERNOOT 

Het Nationaal Fonds Kinderhulp organiseert al 18 jaar de Actie 
Pepernoot in Nederland. Ook dit jaar proberen zij 80.000 kinderen blij 
te maken uit bijstandsgezinnen met een bol.com-cadeaubon van 20 
euro. Voor kinderen van de 
statushouders uit onze 
ontmoetingsgroepen ontvingen 
wij 100 codes en maakten ter 
plekke de bestellingen in orde. 
Voor velen was het gelijk een 
lesje online leren bestellen. We 

hopen dat deze 100 kinderen in de Krimpenerwaard blij zullen zijn met hun mooie 
cadeautjes. 

https://kinderhulp.nl/actiepepernoot 

Prachtig om te zien hoe we elkaar op weg helpen. 
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VRIJWILLIGERSVERZEKERING 

De inzet van vrijwilligers is van groot belang voor onze 
organisatie. Daarvoor moeten we er zeker van zijn dat de 
risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed 
mogelijk zijn afgedekt. Om dit centraal te regelen heeft de 
gemeente Krimpenerwaard de VNG Vrijwilligersverzekering 
afgesloten. Hierdoor zijn alle vrijwilligers verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. Dat geeft een goed gevoel!  

meer informatie 

Op 19 november hebben we ons goed laten informeren door een specialist van Centraal Beheer, waar deze verzekering 
is ondergebracht. Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinator. 

 

ARON – EINDELIJK AAN DE BAL 

Dit jaar hebben we al meerdere aanvragen gedaan bij het Nationaal Fonds 
Kinderhulp (https://kinderhulp.nl/). Een bijzondere aanvraag voor Aron werd 
gehonoreerd.  

Aron is 8 jaar, komt uit Eritrea en woont in Haastrecht. In november had hij zijn 
eerste wedstrijd en won deze vol trots. Aron leert nu samenspelen en kan zijn 
energie kwijt. Na 3½ jaar geleefd te hebben in een vluchtelingenkamp is het 
belangrijk dat hij leert (samen) spelen en niet meer hoeft te overleven. Mooi dat 
dit zo kan. Zijn vader is ook reuzetrots en Aron geniet zichtbaar tweemaal per 
week van de training en de wedstrijd. 

 

SCHOENENDOOSAKTIE - GOUDERAK 

De KIC-vrouwengroep van Gouderak heeft met veel plezier meegewerkt aan de schoenendoos 
actie van Edukans (https://www.edukans.nl/). Om onnodig versturen van plastic te voorkomen 
zijn alle verpakkingen van de emo-pennen verwijderd. Deze cadeautjes werden geschonken 
door de Plus Gouderak. 
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MAEN HEEFT EEN BAAN! 

In 2017 kwam Maen bij ons wonen in de gemeente Krimpenerwaard. Juni 2018 
vroeg de gemeente Krimpenerwaard of KIC een taalstage voor Maen kon vinden 
zodat hij beter zou inburgeren, de gebruiken op de werkvloer zou leren kennen en 
de taal beter zou gaan beheersen. Hij was inmiddels bijna klaar met de 
inburgeringscursus en had ook al een stage achter de rug bij Promen. 

We zijn eerst met Maen wezen praten, om hem te leren kennen en erachter te 
komen wat hij kan en wil. Dat was makkelijk, in Syrië had hij een eigen 
tegelzetbedrijf. Hij wilde graag weer gaan werken in zijn oude beroep. 

We vonden een bedrijf dat hem wel wilde begeleiden met een stageplek: 
Tegelzetbedrijf De Bruin uit Stolwijk. Maen mocht drie dagen in de week mee om 
te leren hoe tegelzetters in Nederland werken. Dat was even wennen qua werk en 
tijden (Maen heeft door de oorlog 4 jaar niet kunnen werken) maar al snel hadden 
zowel Maen als zijn werkgever er veel plezier in. Zelfs zoveel dat Maen een betaalde 
baan voor 6 maanden kreeg aangeboden om zich verder te bewijzen. 

Succes Mean!  

KIC CREATIEF 

In Schoonhoven, Stolwijk en Bergambacht maakten de dames, 
onder deskundige leiding, corsages en bloemstukken met 
herfstbloemen. Zo werden de vrouwen letterlijk ‘in de 
bloemetjes’ gezet. 
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TAALMAATJES-OVERLEG 

Op 3 oktober hebben we een taalmaatjes-avond in Haastrecht georganiseerd. Deze avond 
was bedoeld voor vragen, bijscholing en het uitwisselen van ervaringen. Want, ook 
taalmaatjes moeten bijgeschoold worden. 

Op vrouwen-ontmoetingsgroepen wordt 1 uur Nederlandse taalles gegeven. Daarnaast 
organiseert KIC in samenwerking met de bibliotheek de voorziening van taalmaatjes in de 
Krimpenerwaard. KIC verzorgt de taalmaatjes voor Bergambacht, Stolwijk, Haastrecht en 
Gouderak en de bibliotheek voor de andere woonkernen. 

Op deze avond vertelde Rein Versluis ons zijn ervaringen als taalcoach. En dat is niet altijd eenvoudig. Hij vertelde over 
de allereerste lessen, het helpen met het huiswerk, het leren op tijd te komen, het houden aan gemaakte afspraken, 
de spanning voor een inburgeringsexamen en uiteindelijk het bericht dat het examen gehaald is. Hiermee stopt het 
niet, want daarna vervolgt Rein zijn begeleidingstraject en gaat samen met zijn pupil op zoek naar vrijwilligerswerk. 
Ook dat was zeker niet eenvoudig, maar er werd een plekje gevonden. De volgende stap was dat Rein op zoek ging 
naar een echte baan voor zijn taalmaatje, want zijn Nederlands was inmiddels zoveel verbetert dat dit mogelijk was. 
Meer dan 8 bedrijven werden er bezocht. En uiteindelijk was er die 
superwerkgever die het wel wilde proberen. Pfff. Gelukt. Deze 
begeleiding duurde 2 jaar. 

Ook andere aanwezige taalmaatjes vertelden verhalen van 
volhouden, mislukken, opnieuw beginnen en miscommunicatie en 
toch weer doorgaan. Maar uiteindelijk is iedereen het erover eens dat 
Nederlands een moeilijke taal is en dat het veel voldoening geeft om 
als taalmaatje actief te zijn.  

We zijn steeds op zoek naar taalmaatjes. Kent u iemand die dit ook wil doen, bel dan met Ingrid Rietveld, 06-47554865. 
 

VERBINDING IN DE PRAKTIJK - LEKKERKERK 

In Lekkerkerk hebben we verbinding letterlijk in de praktijk gebracht 
door tijdens de ontmoetingsgroep een bol touw naar elkaar over te 
gooien. De bol mocht alleen verder gegooid worden als een groente- 
of fruitsoort genoemd was. We startten met een ananas, de volgende 
soort was sla, daarna avocado en zo verder. Als iemand een groente- 
of fruitsoort uit haar land van herkomst noemde die voor anderen 
onbekend was, werd dit direct opgezocht op internet. Bij de 
afbeelding werd dan verteld welk gerecht je met deze groentesoort 
kon koken of bakken. Een hele leerzame en praktische vorm van 
verbinding zoeken en vinden. 


