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NIEUWSBRIEF APRIL 2019 

Kracht van vrouwen 

Tijdens de openingsspeech van Internationale Vrouwendag mocht ik het 

hebben over de kracht van vrouwen. Je hoeft niet de sterkste of de slimste 

te zijn. Elke vrouw heeft een eigen talent met een eigen kracht. Kracht is 

elkaar helpen, kracht is nieuwe wegen in slaan als het moet, kracht is je 

gezin aansturen, kracht is een nieuwe taal leren, naar zwemles gaan, het 

hart op de juiste plaats hebben, hulp zoeken als het even niet lukt. Elke 

vrouw heeft een talent en een kracht. 

Durf jij je talent al te laten zien? Wat is de kracht van vrouwen? 

Nour uit Krimpen aan de Lek gaf het antwoord in een zaal met 130 vrouwen: In onze cultuur zijn de mannen hoog en 

de vrouwen laag. Nu in Nederland heb ik ontdekt dat we gelijk mogen zijn. Applaus voor Nour volgde. Dat is de kracht. 

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 

 

SAMENWERKING KIC MET TEAM SPORTSERVICE KRIMPENERWAARD 

Enige tijd geleden zijn we het project Bewegen Werkt gestart voor 

vrouwelijke statushouders. Onder leiding van een professionele beweeg-

coach is er op alle vrouwen-ontmoetingsgroepen van KIC voorlichting 

gegeven over de gezondheidsvoordelen van bewegen en sporten. Sporten 

is in het land van herkomst vaak niet gebruikelijk. Goede voorlichting is dan 

belangrijk. Ook werden er praktijkoefeningen gedaan. Dit tot veel plezier 

van de deelnemers. In Lekkerkerk is in 

samenwerking met KDO een beweeg-

groep voor vrouwen met muziek opgestart. Om een verder vervolg te geven in heel 

de Krimpenerwaard aan het Bewegen Werkt project heeft KIC de samenwerking 

gezocht met Team Sportservice Krimpenerwaard, Wilma Terlouw. Tijdens de 

eerste voorlichtingsbijeenkomst in Lekkerkerk heeft er een inventarisatie 

plaatsgevonden over de wensen en behoeften. Direct een week later werd de 

eerste wekelijkse wandelgroep in Krimpen aan de Lek opgestart. De groep 

verzamelde in Het Cultuurhuis en bespraken de route van de wandeling. Ook werd 

er een nieuw Nederlands woord geleerd: oversteken. 
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WAARDERINGSPRIJS LEIDT TOT VERBINDING TUSSEN ORGANISATIES 

Tijdens de waarderingsavond voor vrijwilligers 

van de gemeente Krimpenerwaard in december 

2018 heeft het initiatief Wereldvluchtelingendag 

een prijs van €1000,- gewonnen. De Stchting 

Krimpenerwaard Intercultureel organiseerde 

samen met Vluchtelingenwerk Zuidwest-

Nederland en SWOS dit druk bezochte evene-

ment op 20 juni 2018 in Schoonhoven. De jury 

noemde het verbindende aspect als doorslag-

gevend. 

De genoemde organisaties werken er voortdurend aan om verbinding tot stand te brengen tussen de professionals en 

vele vrijwilligers, begeleiders, taalmaatjes, coaches en statushouders uit alle kernen van de Krimpenerwaard. Een 

gezamenlijke aanpak werkt dan ook het beste, aldus Helma de Jong, coördinator van Krimpenerwaard Intercultureel. 

Het is ook belangrijk dat we van elkaar weten wat we doen en elkaar weten te vinden bij vragen over de hulpverlening. 

Daarom is besloten de waarderingsprijs te besteden aan een kennismaking, een meet-and-greet voor de vrijwilligers. 

Donderdagavond 11 april was het zo ver en werd in restaurant Lekkerr in Schoonhoven de meet-and-greet gehouden. 

Elke organisatie hield een inhoudelijke pitch over zijn eigen werkterrein. Daarnaast lagen er kaartjes op tafel met 

vragen zoals, wie ben je, welk vrijwilligerswerk doe je en waarom doe je dat? Direct ontstonden er mooie gesprekken 

en nieuwe verbindingen. De waarde om elkaar op deze wijze te ontmoeten is heel hoog, aldus Els Stam van 

Vluchtelingenwerk. Ook Nadia Zaida, activiteiten begeleidster van SWOS, vertelde over de vele activiteiten die er in 

Schoonhoven georganiseerd worden, denk daarbij o.a. aan het Repair Café en de workshops Wereld Koken. Dit is 

alleen mogelijk met de hulp van veel vrijwilligers. En het mooie daarvan is dat er steeds meer mensen, die nog maar 

kort in Nederland wonen, vrijwilligerswerk doen. 

Dit werd ook bevestigd door Wilbert van 

Straaten van Krimpenerwaard Intercultureel die 

taalstages organiseert voor statushouders. Als 

mensen eerst vrijwilligerswerk doen en zo de 

taal steeds beter leren, is het ook mogelijk om 

via een taalstage naar een betaalde baan door 

te stromen. 

Zo werd het een bijzonder inspirerende meet-

and-greet waar er veel herkenning was in de 

verhalen. 
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INTERNATIONALE VROUWENDAG 2019 

door Yara Barazay 

Op 8 maart van elk jaar ‘viert’ de wereld haar vrouwen. Zo hebben we dit jaar deze dag ook in de Krimpenerwaard 

gevierd. Het was georganiseerd door Krimpenerwaard Intercultureel, in samenwerking met Beauty and Brains, in de 

CSG Willem de Zwijgerschool te Schoonhoven. De avond begon met een welkomstwoord door Geerilda Verstoep van 

KIC Schoonhoven en met elkaar begroeten. Daarna hebben we, vrouwen van allerlei achtergronden, het 

vrouwendaglied gezongen met accoordeon. Vervolgens hebben de dames van heel veel activiteiten genoten, zoals 

dansen in de gymzaal en verschillende workshops om elkaar beter te leren kennen, en zo van dit mooie evenement 

gebruik te maken en te genieten.  Helma de Jong van KIC hield een krachtige speech voor de dames op zijn schitterende 

dag over de kracht van vrouwen. We mogen in Nederland allemaal gelijk zijn en dat is soms een grote ontdekking. 

Daarna was er nog een andere speech van Mariëlle Azim namens Beauty and Brains. 

Er waren 3 verschillende workshops om uit te kiezen, alle workshops gebeurden op hetzelfde moment, maar de lieve 

dames konden ze allemaal doen. We organiseerden groepen van ongeveer 10 vrouwen gedurende tien minuten, zodat 

iedereen aan alles kon deelnemen. We hadden 6 verschillende Beauty-workshops in de aula, die iedereen geweldig 

vond, omdat we professionele vrijwilligers hadden om te doen, namelijk handmassage (Shakila Sharif en Deolinda 

Gomez), henna-versiering (Miski Hassan en Muna Abdi), haar (Anita Stolwijk, Abrahat en Fadila), epileren (Yasmin 

Atalla) en anti-age gezichtsmassage (Marieke Kruiswijk). We hadden ook 4 Brains-workshops, namelijk collage 

(Caroline van Amerongen en Summer Atalla), aangenaam (Lenie Vermeulen), scholing (Ingrid Rietveld) en gebarenspel 

(Gerda Hogendijk). In deze workshops lieten de vrouwen ons zien hoe we konden proberen elkaar beter te leren 

kennen, in een poging om het idee in zich op te nemen om zo een eenheid te zijn, hoe verschillend we er ook uitzien. 

Het was een mooie kans om veel te leren en plezier te hebben. Onze derde optie voor de vrouwen was een 

creativiteitsworkshop waar veel muziek en zang plaatsvond met Ingrid Rietveld. Rond de tafels was er een 

bloemenworkshop door Annette Bos. Ook was er een workshop met bedanktkaartjes maken door Wiesje Little. In de 

gymzaal konden de dames van een sport en beweging workshop gebruik maken, met ontspanningsoefeningen en dans 

die door Rianne werden gepresenteerd. 
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De wethouder Lavinia Sleeuwenhoek opende een foto-expositie met foto's van veel vrouwen afkomstig uit 

verschillende delen van de aarde om de universaliteit van deze viering en de privacy van elke vrouw uit te drukken 

naast de diversiteit van onze samenleving. De foto’s waren door José Donatz fotografie gemaakt. Prachtig! 

Aan het eind hebben we allemaal gegeten van alle lekkere wereldgerechten, die de vrouwen zelf hadden 

meegenomen. Er stond een lange tafel en we hebben volop genoten van alles. Er werd gezongen, er werd gedanst, er 

waren veel glimlachen en beloften voor een betere toekomst voor vrouwen. We gingen blij terug naar huis. 

RTV Krimpenerwaard maakte er een mooie film van. 

KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN 2019       

Een tour door de Krimpenerwaard  door Wilbert van Straaten 

Van 11 tot en met 16 maart openden diverse bedrijven in de Krimpe-

nerwaard hun deuren voor belangstellenden. Een uitgelezen kans om te 

netwerken, te zien hoe bedrijven werken, wat ze allemaal doen en of er 

een plaatsje is voor een van de statushouders. Daarom hebben we met 

een groep statushouders verschillende bedrijven bezocht: 

Maandag was techniekdag. Met 5 technische mannen bezochten we Verdo in Bergambacht, een bedrijf 

gespecialiseerd in metaal-constructies, we kregen een leuke rondleiding en kwamen veel te weten over hun 

methodes. We reden door naar MDB op de Lekdijk, dit bedrijf verzorgt alles wat nodig is op de bouwplaats (keten, 

steigers elektra, etc.). We zagen de grote hallen waar al het materiaal en materieel werd verzameld en hersteld. Ook 

de bouwliften en kranen waren indrukwekkend. We hebben veel geleerd over de logistiek van bouwend Nederland. 

We reden door naar Krimpen aan de Lek, naar ZF Marine, dit bedrijf is onderdeel van een groot Internationaal bedrijf 

ZF Friedrichshafen AG met 145.000 medewerkers over de hele wereld. In Krimpen worden voortstuwingssystemen 

gemaakt voor vaartuigen. Dit is heel gespecialiseerd werk, elk schip is weer anders.  

Donderdag zijn we gestart bij Den Hoed, een bouwbedrijf in Bergambacht dat voornamelijk renoveert en restaureert, 

oude gebouwen weer nieuw maakt. Den Hoed herstelt oude kerken, boerderijen en andere monumenten. Daar is veel 

vakmanschap voor nodig. Daarna reden we door naar autobedrijf Van der Spek in Ouderkerk aan de IJssel waar we 
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konden zien hoe auto’s gerepareerd worden en hoe dit logistiek werkt. Sommige toeleveringsbedrijven van auto-

onderdelen kunnen elk uur op de werkdag leveren, een onderdeel besteld voor 10 uur kan er 12 uur al zijn. 

En vrijdag zijn we langs geweest bij Green Picnic, een 

winkel en webshop in Schoonhoven die handelt in allerlei 

ecologische producten. Het is een startend bedrijf dat 

nog nadenkt hoe verder; wij denken natuurlijk graag mee 

hoe we kunnen helpen. We kregen van de eigenaar nog 

de tip dat een andere kledingwinkel personeel zocht, 

daar zijn we natuurlijk ook heengegaan. 

Al met al was het leerzaam en heeft iedereen een indruk 

kunnen krijgen van de bedrijvigheid in de Krimpe-

nerwaard en wie weet of we nog taalstages kunnen 

vinden bij een van deze bedrijven.  

 

WERKGEVERS EN KIC VINDEN ELKAAR 

 

EEN VAST ARBEIDSCONTRACT NA SPEEDDATE SOLLICITEREN 2017 

Soms is de weg lang en zijn er allerlei omwegen om tot een vast arbeidscontract te komen. 

In juni 2017 organiseerde KIC in samenwerking met ASITO een speeddate solliciteren bij 

Landal GreenParks in Reeuwijk. Het was best spannend en er moesten ook nog diploma’s 

gehaald worden.  

Maar begin april 2019 kreeg Loraine haar arbeidscontract voor onbepaalde tijd per mail 

toegestuurd! 

 Direct stuurde ze het door naar KIC-coördinator Ingrid Rietveld met de vraag of dit getekend 

kon worden. Ingrid feliciteerde haar van harte met het behalen van een prachtige baan en 

daarmee verworven zelfstandigheid. 

 

GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN 

In februari 2018 mocht Abdi Abdula bij kaasboerderij Martin Verhoef komen 

werken. Ook dit is naar volle tevredenheid verlopen en heeft geresulteerd in een 

arbeidscontract. De samenwerking gaat zelfs zo goed dat we door Martin Verhoef 

verzocht werden wegens de drukke werkzaamheden op de kaasboerderij nog een 

geschikte kandidaat uit het netwerk van KIC te sturen. Via de KIC-groep Gouderak 

is Aynur nu voor 20 uur per week werkzaam in de kaasmakerij.  
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VIA KIC GOUDERAK, TAALMAATJE, SOLLICITATIE HULP NAAR EEN BAAN BIJ DE VIERSTROOM 

Als je zelf jaren geleden uit Liberia moest vluchten, zoals Linda, en je bent via de hulp van KIC-

Gouderak en vele anderen goed ingeburgerd, dan wijs je graag andere mensen ook op de 

mogelijkheden. Zo ontving coördinator Irma Verstoep uit Gouderak een mail van Linda met de 

vraag of er nog dames uit de KIC-groep Gouderak online wilden solliciteren bij de Vierstroom. 

Maar Irma weet dan dat dit voor de bezoekers van de ontmoetingsgroep 3 stappen te snel gaat. 

Dus eerst gaat taaldocent Marion uitleg geven over “het werk” bij de Vierstroom. Dan wordt er 

een middag besteed aan het online invullen van het sollicitatieformulier. Dan wordt Linda ingeseind dat er een 

sollicitatieformulier is ingevuld. Dan komt er een sollicitatiegesprek. Als voorbereiding hierop gaat Marion in gesprek 

met de kandidaat, die eigenlijk niet durft. “Ik heb iemand nodig die ik volledig vertrouw, zodat ik alle vragen durf te 

stellen”. Vragen zoals, wat zijn de werkzaamheden dan precies en wat moet ik doen als het niet klikt tussen de client 

en mij? Wat moet ik zeggen als ik het nog niet goed versta? Nadat alle onzekerheden zijn besproken en de sollicitatie 

succesvol werd afgerond heeft weer een vrouw uit de KIC-Groep Gouderak een baan. “Ik ben echt heel blij, het werk 

is leuk, ik mag gezellig praten, het koffie drinken is heel leuk met de client en ik moet ook het huis nog schoonmaken”. 

 

TEAM 29 KRIMPENERWAARD INTERCULTUREEL EN SAMENLOOP VOOR HOOP 

SamenLoop voor Hoop is de 24 uur durende wandelestafette, waarmee we geld ophalen 

voor kankeronderzoek. Deze 24 uur staan symbool voor de voortdurende strijd die een 

kankerpatiënt moet leveren.  

In Lekkerkerk bespraken we tijdens de vrouwen-ontmoetingsgroep van KIC met Wiesje 

Little een mogelijke deelname aan de SamenLoop voor Hoop. En hoop is belangrijk voor 

iedereen die ooit een nieuwe toekomst moest opbouwen. Daarom is het enthousiasme 

om deel te nemen als team 29 heel groot.  

Op dit moment hebben 

30 deelnemers zich 

aangemeld bij ons team. Dertig vrouwen die lang 

geleden of juist kort geleden moesten vluchten en een 

nieuwe toekomst moesten opbouwen in een vreemd 

land zonder familie of vrienden. We weten heel goed 

wat het is als hoop het enige is wat je nog rest. Daarom 

doen we mee. We vinden het ook belangrijk om 

samen met heel veel andere mensen uit de 

Krimpenerwaard deel te nemen. We willen meedoen 

en samen het doel bereiken. 

Inmiddels worden ook de mannen en kinderen betrokken bij de voorbereidingen. Om geld bij elkaar te brengen gaan 

we op zaterdag 29 juni allerlei lekkere wereldgerechten koken in een heuse foodtruck. 

Volg deze link om mee te doen of te sponsoren 
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