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NIEUWSBRIEF JULI 2019 

Even de zinnen verzetten 

De warmte en de vele kleuren van de zomer hebben ons bereikt. Letterlijk en figuurlijk. Zowel buiten in de natuur als 

bij alle betrokkenen van KIC. De warmte van het hart dat spreekt en de mooie kleuren van alle culturen. En deze ‘KIC 

warmte’ was er zelfs het hele jaar door! 

Nu staat de zomervakantie voor de deur. Een tijd om even iets anders op te pakken of juist om op adem te komen. 

Dat geldt ook voor KIC. Naast ontspannning wordt er al weer gewerkt aan het programma voor de tweede helft van 

2019. De ontmoetingsgroepen zullen weer in september starten. We kijken er alweer naar uit. 

Een fijne zomervakantie! 

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 
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WERELDVLUCHTELINGENDAG 

Wereldvluchtelingendag 2019 in Schoonhoven. Wat was het gezellig. Na de 

officiële opening door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek hoorden we het verhaal 

van Helen Belay uit Eritrea, hoe ze via Ethiopië en Soedan vluchtte en in het Unicef 

kamp werkte. Hoe ze in Schoonhoven integreerde en nu samen met man en kind 

gelukkig is in Lekkerkerk. Daarna het verhaal van Fadia en Annemieke Bosman-

Mohrmann. Hoe taalmaatjes vriendinnen worden en sturing geven aan het 

inburgeringsproces. Hoe Fadia via taalonderwijs en veel extra ondersteuning nu in 

een tandartspraktijk mag werken. 

Op het buiten terrein stond inmiddels het StormVrouwen-koor te zingen, en 

wij mochten meezingen met deze echt Nederlandse liederen! Daarna was 

er een fantastisch optreden van het Oegandese kinder djembé-koor UP4S. 

Ook het verhaal van UP4S raakte ons, prachtig hoe Sylvia Mbabazi zich 

samen met het koor en vele anderen inzetten voor Oeganda! Swingend, 

dansend en zingend gingen de bezoekers langs het wereldbuffet en sloten 

we het evenement af in een stralend zonnetje. 

Wereldvluchtelingendag 2019 werd in de Krimpenerwaard georganiseerd door Stichting SWOS, VluchtelingenWerk 

Zuidwest en onze stichting Krimpenerwaard Intercultureel. Team Sportservice Krimpenerwaard hield een promo-

praatje over sporten voor iedereen in de Krimpenerwaard. 

Lijkt het je leuk om ook iets voor vluchtelingen te betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen jou 

koppelen aan een vluchteling die jouw vaardigheden kan gebruiken! Volg onze Facebook pagina om op de hoogte te 

blijven van onze activiteiten! 

Ben je zelf een vluchteling en kun je hulp gebruiken? Of wil je eens samen met ons een bak koffie drinken en andere 

mensen ontmoeten? Dat kan bij onze ontmoetingsgroepen. Daar is het minstens net zo gezellig als op deze 

Wereldvluchtelingendag! Voel je vrij om contact met ons op te nemen! 
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MANNENGROEP LEKKERKERK - OPROEP 

De tweede KIC ontmoetingsgroep voor mannen is opgestart. Deze ontmoetingsgroep komt iedere maand bij elkaar. 

Zo leren mannen elkaar kennen, praten en verbeteren het Nederlands, helpen elkaar en leren van elkaar. Iedere avond 

heeft een onderwerp dat we bespreken: 

• 8 juli  Hoe kan je voor je kinderen zorgen als je ook gaat werken? Balans werk/prive 

• 19 augustus   Een eigen bedrijf beginnen: hoe doe ik dat?  

• 16 september Hoe kan ik de Nederlandse taal leren? 

We moeten nog voor de rest van het jaar afspreken welke dagen we samenkomen, maar we hebben al wel onder-

werpen die we ook willen bespreken. 

 

Kom meedoen, alle mannen zijn welkom! 

De avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats bij: 

Witvliet Meubelen, Luijtenstraat 23 in Lekkerkerk. 

Onze activiteiten zijn gratis.  

Wil je een keer komen kijken, wees welkom. Meld je vooraf wel even aan 

bij Wilbert van Straaten: 06 - 30 23 51 68 

TAALMAATJES EN TAALSTAGE 

Omdat het zo mooi is en aantoont dat taalmaatjes en begeleiding goud waard zijn, willen we graag deze voorbeelden 

delen: 

FADIA KHLIEF 

 “Met een beetje Engels, een paar woorden Nederlands en onze handen en voeten begonnen we aan ons avontuur”, 

vertelt Annemiek Bosman.  Het werd Annemiek al snel duidelijk dat een nieuwkomer in onze samenleving tegen veel 

zaken aanloopt die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Zo ging ze met Fadia mee schoenen kopen en mee naar een 

gesprek met de leerkracht van Fadia’s kind.  

“Na heel wat kannen thee en zelfgebakken koekjes is Fadia niet meer weg te 

denken uit mijn leven. We hebben een vriendschap opgebouwd, die ook mij 

heeft verrijkt”, aldus Annemiek. 

Fadia werkt ondertussen naar ieders tevredenheid in een tandartspraktijk. 

Zij heeft het met de hulp van een welwillende Nederlander gered en kan nu 

volop meedoen in onze maatschappij. 
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ADHM ATALLA 

Samen met zijn taalmaatje Jaqueline heeft Adhm Atalla heel wat uurtjes 

besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Het ging hem vaak niet snel 

genoeg. Hij wilde meer en sneller. Want zijn uiteindelijke doel was een baan 

vinden. 

Adhm deed eerst vrijwilligerswerk bij Dorcas en toen het spreken en lezen in 

het Nederlands voldoende was, werd er een taalstageplaats gevonden bij 

Result Laboratorium bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. 

We waren dan ook super blij toen bleek dat de taalstage werd omgezet in 

een vaste baan. Dubbel feest, vertelt coördinator Joke Smit die via haar 

relatienetwerk de contacten met het ziekenhuis regelde. 

Samen kom je verder! 

 .بفضل من هللا حصلت اليوم وزوجتي واوالدي على الجنسية الهولندية اللهم اجعلها خير وبركة

 Vandaag heb ik en mijn gezin in Nederland de naturalisatieceremonie gehad, 

dus we zijn officieel Nederlands geworden. Hier zijn we erg blij mee! 

 

TAALSTAGE VOOR AMANUEL 

Amanuel is getrouwd met Helen en ze wonen samen met hun pasgeboren zoontje in Lekkerkerk. 

In 2018 is Amanuel in Nederland aangekomen en druk bezig met zijn inburgering. Hij spreekt een beetje Engels, maar 

Nederlands is nog erg moeilijk. Daarom is het goed om naast het Nederlands dat hij op school leert ook in de praktijk 

te oefenen met het Nederlands. 

In Eritrea repareerde Amanuel de chassis van auto’s en 

vrachtwagens. Dat betekende voornamelijk uitdeuken en soms 

lassen. Daarom hebben we gezocht naar een taalstage in deze 

sector. We hebben een plek gevonden bij Autoschade  Zijdepark 

in Ouderkerk aan de IJssel waar hij op vrijdag mee mag helpen. 

Succes Amanuel! 
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SYRISCHE EMAN VOORBE ELD VAN GESLAAGDE INTEGRATIE 

Twee jaar geleden kwam de familie Alweso in de Krimpenerwaard wonen en ging het 

taalmaatje van KIC, Mary Versluis, aan de slag. Vele, vele taallessen werden doorgenomen 

en besproken. 

Lees hier het verhaal van dochter Eman Türkmann. 

“Mijn doel is succesvol worden en de andere vluchtelingen motiveren.” 

 

DE NATUURLIJKE TUINMAN 

Een mooi en al lopend taalstageproject is met hovenier en tuinman Gerbrand 

Verkleij. Deze samenwerking is door KIC opgezet met Gerbrand Verkleij. Een 

uitgelezen mogelijkheid voor statushouders om werkervaring en contacten op te 

doen. En dat het een win-win oplossing is, kwam deze week weer in het nieuws, 

in het nieuwsblad van Groen Wonen Vlist.  

 

 

BURENAVOND 

Kennismaken met je nieuwe buren. Dat is best lastig als je elkaars taal niet spreekt. Daarom hebben we samen met 

Qua Wonen en met de familie Yousef een burenavond georganiseerd. Na het wederzijds voorstellen aan elkaar 

werden er zeer diverse vragen gesteld en antwoorden gegeven.  

 Indrukwekkend om de verhalen te horen. Maar wat is het fijn 

als je buren je helpen.  

Voor de vertaling waren Aref en zijn dochters aanwezig, die pas 

2 jaar in Nederland zijn. Zij helpen nu deze familie weer op weg 

in de Krimpenerwaard.  

De nieuwe buren hebben elkaar gevonden in de Wielewaal, 

want er werden telefoonnummers uitgewisseld, afspraken voor 

bezoekjes gepland en een taalmaatje meldde zich. 
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SAMENLOOP VOOR HOOP 

Wat zijn we blij!! 

Meedoen aan de 24-uurs wandel estafette Samenloop voor Hoop Krimpenerwaard, was ons doel! Dankzij sponsoring 

hebben we € 5300,- bij elkaar gelopen voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). 

Met meer dan 30 mensen uit de KIC groep, waaronder veel statushouders, hebben we gewandeld, gelachen en 

verhalen gedeeld. 

“De ziekte kanker kent geen kleur, geen leeftijd en geen afkomst”, aldus Simret. 

Blaren, 130 flessen water, 200 loempia’s verkocht, volhouden, fijne tempera-

turen, verhalen gehoord en gedeeld.  

Verbinding bereikt. 
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SAMEN ZWEMMEN OP ‘LADIES MORNING’  

Samen baantjes trekken, vrij zwemmen of meedoen aan het aquajoggen: het kan allemaal op zaterdagochtend tijdens 

de ‘Ladies Morning’ in zwembad De Loete in Haastrecht. 

Deze activiteit is opgezet door KIC is samenwerking met Team Sportservice Krimpenerwaard en het zwembad De 

Loete. “We willen graag vrouwelijke statushouders laten kennismaken met sport en bewegen en ze tegelijkertijd 

samen laten sporten met Nederlandse vrouwen en meiden”, legt Helma de Jong uit. “Met zwemmen houden we ons 

inmiddels alweer 2 jaar bezig in De Hofstee. Een flinke groep vrouwelijke statushouders heeft zo in de tussentijd het 

zwemdiploma behaald. Als vervolg daarop is het natuurlijk leuk om samen met andere vrouwen te kunnen blijven 

zwemmen. Met Vlister Open Baden hebben we een afspraak gemaakt dat we op zaterdagochtend tussen 09:15 en 

10:15 uur speciaal voor dat doel de ‘Ladies Morning’ mogen organiseren. Alle meisjes en vrouwen vanaf 12 jaar zijn 

welkom. Aanmelden is niet nodig.” 

Yara Barazy kwam 3 jaar geleden uit Syrië en zet zich nu in voor KIC: 

“Deze stichting brengt niet alleen mensen bij elkaar, ze helpt je ook 

op een aansprekende manier te integreren in je nieuwe woon – en 

leefomgeving. We proberen drempels weg te nemen. Dat doen we 

door veel te organiseren. Het zwemmen voegen we daar nu aan toe. 

Wie weet komen we tot nog meer sporten. Want wat is er leuker dan 

sameniets te doen dat nog gezond is ook!” 

Zegt het voort: 

Alle meisjes en vrouwen vanaf 12 jaar zijn zaterdag-ochtend van 

09:15 tor 10:15 uur hartelijk welkom op ‘Ladies Morning’ in De Loete 

te Haastrecht.  

Aanmelden is niet nodig. 
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