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Inleiding
Het jaar 2016 kenmerkt zich door een bestendige en stevige groei van de werkzaamheden van KIC. Er
zijn nu 4 kernen (Bergambacht, Stolwijk / Haastrecht, Lekkerkerk en Gouderak) waar tientallen
ontmoetingsochtenden zijn georganiseerd.
In dit jaarverslag informeren wij u graag over onze activiteiten in 2016. Een jaar waarin aandacht
voor de statushouder nog steeds geen overbodige luxe is. Als vrijwilligers van Krimpenerwaard
Intercultureel geven wij deze aandacht graag. Dit in de overtuiging dat alles wat aandacht krijgt
groeit. Zo is het ook met de sociale integratie in 2016 gegaan. Wij hebben ervaren dat de aandacht
die tijdens ontmoetingsmomenten gegeven wordt geleid heeft tot groei op het gebied van integratie.
Hoe dit vormgegeven is leest u in dit jaarverslag.
Voor 2017 hebben wij weer vele nieuwe activiteiten in de planning staan. Wij wensen dat we begin
2018, net als in dit jaarverslag, kunnen terugblikken op gerealiseerde doelstellingen.
Het bestuur van Krimpenerwaard Intercultureel
Herman Stomphorst, Wilbert van Straaten, Eduard van Gameren en Helma de Jong

Mannengroepen
In de gemeenten Bergambacht, Haastrecht en Stolwijk wordt een gemeenschappelijke mannengroep
georganiseerd. Totaal waren er 9 ontmoetingen. Op het programma stonden leerzame thema’s als
films maken, computers, het nieuws, de mengelmoestuin, wilgen knotten en een bezoek aan het
verzetsmuseum in Gouda. Hieronder een foto van het bezoek van de groep aan de mengelmoestuin
en het bezoek aan het verzetsmuseum. Daaronder een foto van een bezoek aan de st. Janskerk in
Gouda waar een historicus vertelde hoe de geschiedenis vastgelegd werd in deze kerk.
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Vrouwengroepen
In 2016 zijn er weer vele bijeenkomsten geweest met de verschillende vrouwengroepen in Stolwijk,
Haastrecht, Bergambacht en Lekkerkerk. In Gouderak konden wij in maart de startbijeenkomst
houden van een nieuwe vrouwengroep. Per kern werden de volgende ontmoetingen georganiseerd:
Ontmoeting
Vrouwenontmoetingsgroep Stolwijk
Vrouwenontmoetingsgroep Bergambacht
Vrouwenontmoetingsgroep Gouderak
Vrouwenontmoetingsgroep Lekkerkerk

Aantal
18
20
13
18

Hieronder enkele foto’s van activiteiten bij deze groepen:

Nagels verzorgen in
Bergambacht met
dank aan de dames
van de Lions

Scrapbook maken in
Gouderak

Multi color middag
in Schoonhoven
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Taalmaatjes en taallessen
In Stolwijk, Bergambacht en Gouderak worden tijdens de ontmoetingsochtenden taallessen gegeven
aan de statushouders. Op verschillende niveaus wordt er in kleine groepen les gegeven door
bevoegde docenten. Ook zijn er tientallen taalmaatjes van KIC actief in de regio. Het afgelopen jaar
werden in maart, juni en november drie bijeenkomsten georganiseerd waarin de taalmaatjes elkaar
ontmoeten en ook zelf bijgeschoold werden.

Zwemlessen
Iedere maandagmorgen om 9.45 uur staat er een enthousiaste groep van zo’n 40 vrouwen klaar om
te leren zwemmen in zwembad de Hofstee in Bergambacht. Het betreft hier vrouwen uit
vluchtelingen gezinnen die in het land van herkomst nooit hebben leren zwemmen. Stichting
Krimpenerwaard Intercultureel organiseert op elke woensdagmorgen bijeenkomsten in de
Krimpenerwaard voor vrouwen van Westerse en niet – Westerse afkomst. Tijdens deze
bijeenkomsten gaven de vrouwen te kennen dolgraag te willen leren zwemmen. Zwembad de
Hofstee nam samen met vrijwilligers van Stichting Krimpenerwaard de organisatie op zich. De
bedoeling is dat alle vrouwen uiteindelijk hun A-diploma behalen. De financiering werd gekregen
door een projectsubsidie van Rabobank Krimpenerwaard en de opbrengst van het Rotary Diner. Over
dit Rotary Diner leest u elders in dit verslag. Dankzij deze steun werden 26 zwemlessen gegeven.

Overige Activiteiten
Sponsordiner
Op zaterdag 5 november vond in het Nelson Mandelahuis te Gouda een uniek intercultureel
sponsordiner plaats op initiatief van de Rotaryclub Oudewater en de stichting Krimpenerwaard
Intercultureel (KIC).
Een uniek diner omdat niet alleen het ophalen van geld centraal stond, maar juist ook de ontmoeting
en kennismaking met vluchtelingen uit de Krimpenerwaard. Maar liefst tien vluchtelingenvrouwen
waren bereid gevonden om gerechten te maken uit hun land van herkomst. Dit geheel stond onder
leiding van chef-kok Bob de Jong die op vrijwillige basis het team aanstuurde en dit samen met
vrijwilligers van onze stichting in goede banen leidde. Er werden gerechten geserveerd uit Syrië,
Afghanistan, Somalië en China (Oeigoeren). Bezoekers kwamen uit de omgeving Oudewater,
Haastrecht, Gouda en daarbuiten. Een gemêleerd gezelschap uit het bedrijfsleven, leden van diverse
lokale Rotaryclubs, vrienden en relaties zaten verspreid met de vluchtelingen aan de tafels. In deze
gezellige ambiance ontstonden interessante gesprekken over de verschillende culturen, gebruiken,
muziek en de gerechten.
Na een geslaagde avond overhandigde
Arnoud Molenaar, voorzitter van de
Rotaryclub Oudewater, een check ter
waarde van € 2.350, – aan onze
voorzitter. Met dit geld wil de stichting
voor
diverse
vluchtelingenvrouwen
zwemlessen continueren. Hiernaast een
foto van de prachtvrouwen die deze
avond prachtig gedanst hebben op hun
eigen muziek.
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Internationale Vrouwendag
In maart werd de Internationale Vrouwendag gevierd met 80
vrouwen uit allerlei culturen die wij wekelijks zien op onze
ontmoetingsochtenden. Eten, praten en dansen, een groot
feest! In 2017 hopen we weer mee te doen in het nieuw te
bouwen Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek.

Knutselen met kinderen
Een groepje kinderen, van een aantal dames die onze
ochtenden bezoeken, hebben in april in de B.S.O. ruimte
van basisschool de Ark in Bergambacht zich kunnen uitleven
met wol en hout. Figuurzagen bleek ook voor de oudere
jongens nog een hele klus, talloze zaagjes braken
doormidden maar uiteindelijk kon toch iedereen met een
eigen gezaagd kunstwerk naar huis gaan. De jongere
kinderen maakten nozems van wol. Op de foto is de
collectie te bewonderen.

Keukenhof
Op 14 mei organiseerden wij een bustocht naar
de Keukenhof in Lisse voor alle vrouwen die
deelnemen aan de ontmoetingsgroepen in de
Krimpenerwaard. Het uitje naar de Keukenhof
was de tweede activiteit die door de dames
gezamenlijk werd ondernomen. Op de
Internationale vrouwendag in het Cultuurhuis in
Lekkerkerk gebeurde dit voor de eerste keer. De
dames genoten zichtbaar van de bloemenpracht
en de gezelligheid ondanks het koude weer.
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Fietsenproject
In september werden officieel 17 fietsen uitgereikt aan vluchtelingen. De fietsen zijn aangeboden
door de Rotary uit Schoonhoven. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek bedankte in haar speech de
Rotary voor hun geweldige bijdrage en wenste de vluchtelingen heel veel succes en plezier met de
fietsen. Onze voorzitter sprak van een extra stap op weg naar integratie in ons fietsland.
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Financiën 2016
De financiële situatie van de stichting is in 2016 fors verbeterd. De activiteiten werden tot medio
2016 gefinancierd werden vanuit fondsenwerving bij particulieren, bedrijven en instellingen.
Vanwege de groei van de stichting en de plannen ontstond er behoefte aan een coördinator. Begin
2016 zijn wij daarom al in overleg getreden met de gemeente Krimpenerwaard. Gelukkig was de
gemeente bereid ons in 2016 een incidentele subsidie toe te kennen en voor de komende jaren een
structurele subsidie.
Daarnaast ontvingen wij inkomsten voor specifieke projecten van de Rabobank, Wij doen mee en
Rotary Oudewater Haastrecht. Onderstaand ziet u dit overzichtelijk weergegeven.

Inkomsten
Saldo 01 01
Giften
Contributie zwemlessen
Rente
Sponsor zwemles
Gemeente
Opbrengst sponsordiner
Wij doen mee

€ 6.184
€ 2.541
€ 1.070
€ 47
€ 1.800
€ 12.500
€ 2.307
€ 2.500

Uitgaven
Taalcoach
Kosten ontmoetingsochtenden
Beheerskosten
Vrijwilligersdag
Zwemlessen
Keukenhof
Expositie Zure hap
Braderie
Sponsordiner
Naar bestemmingsreserve

€ 28.949

€ 1.144
€ 1.979
€ 130
€ 763
€ 4.150
€ 465
€ 250
€ 90
€ 81
€ 19.898
€ 28.949

Balans
Debet

Bank

€ 19.898

€ 19.898

Credit
Bestemmingsreserve giften

€ 7.168

Bestemmingsreserve zwemmen
Bestemmingsreserve gemeente

€ 3.527
€ 9.203

€ 19.898

8

Tenslotte
Aan het eind van dit jaarverslag willen wij iedereen die samen met ons gewerkt heeft aan integratie
en een betere samenleving. Allereerst willen wij al onze vrijwilligers noemen die elke keer weer klaar
stonden. Niet alleen tijdens de ontmoetingen, maar ook in alle voorbereidingen en nazorgen. In één
woord: geweldig. Daarnaast willen wij iedereen bedanken die incidenteel geholpen heeft bij één van
onze activiteiten. Maar ook degenen die bijgedragen hebben aan specifieke projecten zoals de
Rabobank, de gemeente, de Rotary, Wij doen mee en vele anderen.
Als bestuur willen we hen dan ook enorm bedanken. Met elkaar kunnen we mooie dingen doen.
Ieder op zijn manier met zijn eigen unieke inbreng. Want ieder mens is uniek en iedereen telt mee.
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Bijlage: Overzicht ontmoetingsmomenten
Ontmoeting
Vrouwenontmoetingsgroep Stolwijk
Vrouwenontmoetingsgroep Bergambacht
Vrouwenontmoetingsgroep Gouderak
Vrouwenontmoetingsgroep Lekkerkerk
Mannenontmoetingsgroep Stolwijk/Haastrecht/Bergambacht
Speciale ontmoetingen met statushouders
Subtotaal m.b.t. doelstelling subsidie
Zwemlessen Bergambacht
Specials met vrijwilligers
Subtotaal overige bijeenkomsten
Totaal aantal ontmoetingen

Aantal
18
20
13
18
9
6
84
26
5
31
115

De afgesproken doelstelling voor de subsidie van de gemeente Krimpenerwaard bedroeg 5*10
ontmoetingsgroepen. Totaal zijn er dus 34 ontmoeting meer georganiseerd dan afgesproken. Een
prachtig resultaat!

10

