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   NIEUWSBRIEF OKTOBER  2019 

Na de zomervakantie zijn alle ontmoetingsgroepen van KIC weer opgestart en is 

de eerste bestuursvergadering al weer geweest. Achter de schermen wordt er veel 

(denk)werk verricht om de doelgroep statushouder zo goed mogelijk van dienst te 

zijn bij het volwaardig integreren. 

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 

 

 

TERUGBLIK ZOMERVAKANTIE 

60 sportieve Adidas tassen voor de Krimpenerwaard 

Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft 60 vluchtelingengezinnen in de 
Krimpenerwaard blij gemaakt met een tas vol vakantieplezier. Naast 
een voetbal, zwemband, boeken en stoepkrijt zitten er in iedere tas 
vier vrijkaarten voor een pretpark in Nederland, een bioscoopbon en 
kortingsbonnen voor diverse winkels. Het Nationaal Fonds Kinderhulp 
deelde in de eerste week van juli 5000 tassen uit. Krimpenerwaard 
Intercultureel mocht 60 tassen verdelen. Op de foto ziet u de 
ontmoetingsgroep uit Bergambacht. 

 

Zomervakantie voor kinderen  

Achttien kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar uit de Krimpener-
waard hebben de eerste week van de vakantie doorgebracht op een 
van de drie zomervakantiekampen van de IKVW. Kinderen die zelf niet 
op vakantie kunnen, komen in aanmerking voor deze vakantieweken. 
Ondanks de extreme hitte hebben ze een voortreffelijk programma 
aangeboden aan de kinderen. Vrijdag 27 juli zijn de kinderen moe 
maar tevreden weer opgehaald door hun ouders. Dit is het tweede 
jaar dat KIC intensief samenwerkt met de IKVW. Volgend jaar willen in 
ieder geval deze kinderen weer mee met de IKVW!  
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KIC jongeren met Wish and Ride op pad 
 

Zondag 4 augustus reden 
er om 10.00 uur elf 
sportauto’s voor bij 
Cultureel Centrum 
Concordia in Haastrecht. 
Een groep van 14 
jongens stapte in met 
een echte boardingpass 
en maakten een speciale 
rit naar Vliegveld Zestien-
hoven in Rotterdam. Ter plekke werden vliegtuigen gespot en wat gedronken. Daarna werd de groep door de 
enthousiaste chauffeurs weer naar Haastrecht gebracht. Het initiatief voor deze toertocht kwam van Stefanie 
Heijnraets van Wish-and-Ride. De hoop is dat ook andere stoere jongens uit de Krimpenerwaard deze bijzondere rit 
in de toekomst kunnen gaan maken. 

Rommelmarkt Haastrecht 

Tijdens de jaarlijkse rommelmarkt in Haastrecht is er een stand 
ingericht om de doelstellingen van KIC en het inloophuis ‘Tijd om 
te leven’ verder toe te lichten. In het inloophuis in Haastrecht is 
onder andere de huiswerkklas voor kinderen van statushouders 
gevestigd. Op elke woensdagmiddag wordt hier bijles gegeven. 
Ook kunnen kinderen hier met hun huiswerk vragen terecht.  

De  rommelmarktcommissie van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht besloot om een gift van € 1000,- beschikbaar 
te stellen voor het werk van het inloophuis. Hiermee zijn de mogelijkheden van het inloophuis verder vergroot.  
 

THEATER VOORSTELLING NEW DUTCH CONNECTIONS 

Op zaterdag 7 december is er in de Goudse schouwburg een voorstelling 
van New Dutch Connections. KIC gaat meewerken aan deze productie. In 
samenwerking met de gemeente Gouda en diverse andere partijen  gaan 
we vormgeven aan een netwerkbijeenkomst voorafgaand aan de 
voorstelling en zullen we werkgevers vanuit de Krimpenerwaard 
enthousiasmeren om aan deze voorstelling mee te werken. 
 

‘Niet daar waar je vandaan komt, maar waar het goed met je gaat, is je thuis’ 
 

Bright Richards van New Dutch Connections maakte de theatervoorstelling The Bright Side of Life. Een lichte én 
aangrijpende voorstelling met live muziek, over een acteur die zijn geliefde thuisland moet ontvluchten en in 
Nederland opnieuw begint: inburgeren en op zoek naar nieuw publiek. Theatermaker en acteur Bright Richards 
gebruikte zijn eigen verhaal als inspiratie voor de voorstelling. Inmiddels ondersteunt hij zelf nieuwkomers, onder 
andere via deze voorstelling.  

https://www.newdutchconnections.nl/een-nieuw-bestaan-een-nieuwe-baan/   
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TAALPACT KRIMPENERWAARD 

In september is door diverse partijen, waaronder Het Taalhuis 
Krimpenerwaard, het Taalpact Krimpenerwaard opgestart. In 
oktober sloten wij als organisatie aan bij het Taalpact door het 
ondertekenen van de ambities. Het Taalpact Krimpenerwaard 
heeft deze ambitie als volgt geformuleerd: Iedereen in de 
Krimpenerwaard kan meedoen (werk, zorg, sociaal, onder-
wijs). Daarvoor weten wij de laaggeletterden te vinden en 
positief te motiveren om de basisvaardigheden naar behoefte 
verder te ontwikkelen en deze te gebruiken in het dagelijks 
leven.  

Taallessen KIC  

Op de ontmoetingsgroepen wordt er in het eerste deel aandacht 
besteed aan specifieke onderwerpen zoals logopedie, fysiotherapie, 
bewegen en gezondheid. Deze thema’s worden door externe 
specialisten verzorgd. In het tweede deel gaan de deelnemers in 
kleine groepen uiteen om op eigen niveau aan de taalles deel te 
nemen. Deze taallessen zijn ondersteunend aan de inburgerings-
lessen die veel bezoekers van de ontmoetingsgroepen volgen. Naast 
deze taallessen kunnen er ook huiswerk en taalvragen gesteld 
worden aan de taalmaatjes van KIC.  

 

 

VRIJWILLIGERSMARKT GOUDA 

 
Wilt u wat betekenen voor een ander en zoekt u vrijwilligerswerk? Kom 
dan naar de Goudse Vrijwilligersmarkt op zaterdag 12 oktober 2019 van 
13.30 – 16.00 uur in De Gouwekerk. Adres: Hoge Gouwe 39, Gouda. 
Organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers en stellen zich graag aan u 
voor.   

Op de vrijwilligersmarkt vindt u vrijwilligersvacatures in de sport, cultuur, 
natuur, zorg, welzijn en nog veel meer, voor jong én oud. Vrijwilligerswerk 
is er in alle soorten en maten en voor iedereen. Of u nu gepensioneerd 
bent, naast uw betaalde baan graag iets wil doen, een stageplek zoekt of 
werkzoekende bent. Deze vrijwilligersorganisaties gaan graag persoonlijk 
met u in gesprek. 

Dus, bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan ben u van harte welkom, 
graag tot ziens! 
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WAARDBORREL 2019 EN TAALSTAGE KIC 

KIC gaat deelnemen aan de Waardborrel 2019. Doel van dit netwerkevenement is ondernemers uit de Krimpener-
waard verbinden met andere ondernemers en geïnteresseerden. Tijdens dit evenement zullen we onze organisatie en 
het begrip Taalstage nog beter onder de aandacht kunnen brengen van de ondernemers uit de Krimpenerwaard. 
Ondernemers zijn in deze tijd op zoek naar gemotiveerde arbeidskrachten en KIC bemiddelt via de Taalstage tussen 
mogelijke kandidaten en werkgevers. 

De gezamenlijke ondernemerskringen in de Krimpenerwaard organiseren dit jaar de Waardborrel op 20 november 
2019. Dit business to business evenement is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Krimpenerwaard. Dit keer vindt 
de Waardborrel plaats bij Marien Mulder BV, Diamant 14 in Schoonhoven. Deze editie is er voor het eerst een 
vrouwelijke spreker: Japke-d. (Doutzen) Bouma, zij is hoofdredacteur bij het NRC en schijft columns over hoe te 
overleven op kantoor. Jan Dirk Stouten staat net als vorig jaar weer garant voor een vlotte presentatie! 

Jaarlijks organiseren de gezamenlijke ondernemingskringen uit de Krimpenerwaard dit goed gewaardeerde netwerk-
evenement. https://www.waardborrel.nl/  

 

MOTIEMARKT KRIMPENERWAARD 

Op 3 oktober organiseerde de gemeente Krimpenerwaard een 
motiemarkt voor inwoners en raadsleden. Tijdens deze 
motiemarkt biedt de gemeenteraad een podium om kennis en 
invloed van bewoners en organisaties beter te benutten. KIC 
lanceerde daar het idee om een Sociaal Bokaal Krimpenerwaard 
in te stellen en deze jaarlijks uit te reiken aan de ondernemer die 
het meest heeft bijgedragen aan de sociale doelen van de 
gemeente Krimpenerwaard.  

In 2020 willen we het jaarthema “Statushouder aan het werk” 
kiezen. Het doel is om verbinding tot stand te brengen tussen 
werkgevers in de Krimpenerwaard die geconfronteerd worden 
met een te kort aan arbeidskrachten enerzijds en statushouders 
die graag willen werken anderzijds. Via de wil van veel onder-
nemers om maatschappelijk verantwoord te “ondernemen” en 
deze Bokaal willen we in samenwerking met de gemeente en de 
ondernemerskringen een aantal activiteiten gaan ontwikkelen 
die bijdragen aan een beter evenwicht. Gezien de positieve 
reacties van de aanwezige raadsleden vertrouwen we op een 
goede afloop. 
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