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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 

Donkere dagen? 

Het verschil in de duur van het daglicht is vreemd voor onze nieuwe buren en landgenoten. In de zomer wel 17 uur en 

eind december maar 8 uur daglicht. In de landen waar zij vandaan komen is er amper verschil. Het is dus aan ons om 

te laten zien en hun te leren hoe gezellig het kan zijn in de donkere dagen van het jaar. 

Hierbij past de positieve insteek van KIC precies: met tomeloze inzet er zijn voor de statushouders en ze helpen als het 

donker lijkt te worden. Lichtpuntjes in de Krimpenerwaard! En zo kunnen we met elkaar de donkere tijden aan, omdat 

we weten dat het licht weer zal gaan schijnen. Een mooie Kerstgedachte. 

Goede feestdagen! 

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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TAALPACT KRIMPENERWAARD 2020-2021 

KIC heeft zich aangesloten bij het Taalpact Krimpenerwaard. Doel van 

het Taalpact is om laaggeletterdheid te herkennen en  zo mogelijk terug 

te dringen. Geschat wordt dat in de Krimpenerwaard tussen de 5 en 10 

duizend inwoners van 16 jaar en ouder moeite hebben met lezen en 

schrijven. Voor de bezoekers van onze ontmoetingsgroepen zullen we 

vanaf 2020 het programma van Stichting Lezen en Schrijven voor de 

taallessen gaan gebruiken. Hiervoor zal taalcoördinator Ingrid Rietveld 

met de diverse taalcoaches een cursus volgen. Met deze inzet kunnen 

de basisvaardigheden lezen en schrijven naar behoefte verder 

ontwikkeld worden. 

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! 

TAALSTAGE - BASHIR HEEFT EEN BAAN 

Door Wilbert van Straten 

Bashir woont al bijna 5 jaar in Nederland. Sinds 2015 woont hij in Schoonhoven met zijn vrouw en pasgeboren zoontje. 

In het begin was de taal moeilijk en waren de regels in Nederland vreemd. Hij heeft veel geleerd tijdens zijn inburgering 

en heeft ook veel vrijwilligerswerk gedaan. In 2018 is hij begonnen met een taalstage via KIC bij de kringloopwinkel in 

Gouda. In zijn thuisland Sudan heeft hij veel in winkels gewerkt dus dit had zijn interesse. Bashir heeft ook een 

universitair diploma boekhouden. 

Sinds kort is Bashir klaar met de inburgering, hij heeft alle examens met succes behaald. Daarom zijn we samen op 

zoek gegaan bij een baan.  

Hiervoor hebben we Randstad Schoonhoven benaderd en zijn we langsgeweest op 

gesprek. Bij dit gesprek maakte Bashir indruk op de intercedente en zij had een 

functie voor hem bij een bedrijf dat archieven beheert. Hier komt zijn achtergrond 

als boekhouder ook van pas. Bij zijn gesprek met het bedrijf wist Bashir ook indruk te 

maken. Wat restte was een integriteitstest, omdat de gegevens waarmee Bashir gaat 

werken privacygevoelig zijn. Ik mocht Bashir helpen omdat de test in het Nederlands 

was en er een beperkte tijd om te maken voor stond. 

Ik ken Bashir als een integere man dus de test heeft hij met glans gehaald en nu is hij 

al twee weken aan de slag.  

Succes Bashir!! 
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THE BRIGHT SIDE OF LIVE 

Door Wilbert van Straten 

Zaterdag 7 december was er een inspirerende theatervoorstelling georganiseerd door de 

gemeente Gouda, de Goudse Schouwburg en de  stichting New Dutch Connections. 

In de voorstelling vertelt de uit Liberia gevluchte Bright Richards zijn aangrijpende verhaal van oorlog, vluchten, asiel 

zoeken in Nederland en het weer opbouwen van zijn leven in Nederland.  

Hij is gevlucht en nam zijn talent mee. In Liberia 

was hij een bekend acteur. Bright vertelt dat hij in 

Nederland in het begin niet bezig was met zijn 

toekomst, maar dat na een aantal jaar een 

vrijwilliger hem duidelijk maakte dat hij wel een 

toekomst had en dat hij zijn talent daarvoor zou 

kunnen gebruiken. Dit heeft hij gedaan en het 

resultaat is een schitterende theaterproductie 

waarmee hij probeert andere vluchtelingen te 

steunen in het waarmaken van hun dromen. 

Daarom mochten 13 statushouders deze avond hun droom delen met het publiek, waarop Bright actief zocht in het 

publiek naar mensen die een wilden helpen met het waarmaken van deze droom. 

Deze statushouders zijn vooraf benaderd en geholpen door Vluchtelingenwerk Gouda, Ontmoetingscafé Gouda, SRS 

opleidingen, Acceptus opleidingen en Krimpenerwaard Intercultureel. Drie Krimpenwaarders hebben hun droom 

gedeeld: 

• Mohamad Kutmani doet MBO4 opleiding bedrijfsadministratie en zijn droom is een eigen boekhoudbedrijf; 

• Fawaz Kutmani is een maitre pattisier maar is ook opgeleid als journalist, zijn droom is journalist worden; 

• Ziad Attala is medisch ingenieur en hij heeft vier dromen, rust en geluk voor zijn gezin, een goede studie voor 

zijn kinderen, een baan als medisch ingenieur en vrede in Syrië. 

Voor Mohamad heef zich iemand gemeld die hem wil 

helpen. Fawaz heeft nu contact met iemand van het 

Algemeen Dagblad maar voor Ziad is er nog geen concreet 

aanbod. Misschien kunt u hem helpen? Ziad zoekt een 

stage bij een bedrijf dat medische apparatuur levert of 

repareert. 
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WAARDBORREL 2019 

KIC heeft deelgenomen aan het ondernemersevenement De Waardborrel 2019 in Schoonhoven. Meer dan 300 

ondernemers kwamen bij elkaar om te netwerken, elkaar te informeren en op de hoogte te blijven van de laatste 

“ondernemersnieuwtjes”.  

KIC was met een stand aanwezig om de Taalstage onder de aandacht te brengen van de ondernemers. En het is een 

zeer geslaagd evenement geworden. Diverse ondernemers hebben hun interesse laten blijken voor een 

taalstagekandidaat. Wilbert van Straaten zal de ondernemers en statushouders matchen en begeleiden tijdens de 

Taalstage. 

 

BURENAVOND STOLWIJK 

In november is er in Het Kwartier in Stolwijk een burenavond gehouden voor een gezin dat is komen wonen in Stolwijk. 

Diverse buren kwamen kennismaken met Sanad, Itan en hun 2 jarige zoontje. Na een korte introductie van de 3 

samenwerkende organisatie’s (Vluchtelingen Werk, Groen Wonen Vlist en KIC)  werd de familie voorgesteld en konden 

er ‘over en weer’ vragen gesteld worden. Vragen zoals “wat is je beroep, heb je nog meer familie en waar wonen die 

dan?” gaven de buren een goed beeld van elkaar. 

Diverse buren boden hun vriendschap, kennis en 

kunde aan om het gezin te helpen met integreren in 

Stolwijk. Itan verwacht in februari haar 2e kindje en 

had nog geen kleding voor de baby. Maar de naaste 

buren hebben haar hele babykleding kast al gevuld. 
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HUISWERKKLAS HAASTRECHT 

Inmiddels komen elke dinsdagmiddag 17 basisschoolkinderen met een 

niet-Nederlandse achtergrond in Haastrecht bij elkaar in de huiswerkklas 

bij Annemieke Bosman-Mohrman. De groep is verdeeld over groep 5/6 en 

een groep 7/8. Eigenlijk willen alle kinderen 1 op 1 hulp en het liefst willen 

ze ook allemaal gewoon even vertellen over school en hun huiswerk en 

ruzies op het schoolplein en de juf die jarig was en meer.  

Er zijn nu drie begeleiders. Taal is de basis voor integratie en een diploma. 

Door het succes van de huiswerkklas is er een geslaagde zoektocht op 

touw gezet naar “nieuw” meubilair. Dit is gelukt. In de kerstvakantie wordt 

de ruimte opnieuw ingericht en ontstaat er meer ruimte voor de 

huiswerkklas van Annemiek. 

 

GEITENBOERDERIJ  

Door Joke Smit  

Op woensdag 9 oktober zijn we met de Stolkse vrouwengroep naar melkgeiten 

boerderij Mooi Mekkerland geweest in Stolwijk. Tina en Henk Verhoef gaven ons, na 

een een kop koffie en heerlijke zelfgebakken taart van Tina gemaakt van geitenboter 

en geitenmelk, een rondleiding op het moderne bedrijf. Een aantal dames 

herkenden het geitenmelken vanuit hun thuisland en waren als vanzelfsprekend 

bereid om aan het melken te gaan in de melkput. Alsof het de gewoonste zaak van 

de wereld was ging dat met veel passie en plezier. Ook het drinken van geitenmelk 

was hun niet ongewoon. Ook tijdens het kaas maken van Tina vertelden een aantal 

dames enthousiast hoe zij nog steeds thuis hun eigen kaas maken. Ook de kinderen 

raakten niet uitgekeken. 

Daarna mocht er nog geproefd worden van verschillende kazen, feta en yoghurt en gingen we met elkaar op de foto. 
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HARTSTIKKE SOCIAAL BOKAAL 

Tijdens de motiemarkt heeft KIC de motie ‘Hartstikke Sociaal Bokaal Krimpenerwaard’ 

ingediend. Deze motie omvat het idee om jaarlijks in de Krimpenerwaard een ondernemer te 

kiezen die het meest heeft bijgedragen aan de sociale doelen van de gemeente 

Krimpenerwaard. Het is uniek in de Krimpenerwaard dat er een motie unaniem wordt ingediend 

en ook unaniem wordt aangenomen. Het draagvlak voor de uitvoering van de motie is dan ook 

zeer groot. Maar ook het idee is nieuw voor de Krimpenerwaard. 

Stichting Krimpenerwaard Intercultureel heeft als doelstelling om statushouders zo goed mogelijk te laten integreren. 

Een betaalde baan kan een belangrijke bijdrage hier aan leveren. Maar het ontbreekt deze mensen vaak aan een goed 

netwerk om dit te realiseren. Daarnaast zijn er tegelijkertijd werkgevers die dringend op zoek zijn naar goede 

arbeidskrachten. Via een taalstage van KIC kan een werkgever kennismaken met een statushouder met de 

mogelijkheid om later over te gaan tot een arbeidsrelatie. 

In de ingediende motie verzoekt het college om een plan van aanpak te ontwikkelen waarmee werkgevers en 

statushouders elkaar zo goed mogelijk leren kennen; hierbij kan gedacht worden aan een banenmarkt, speeddate 

sessies, taalstage en speciale ondernemersbijeenkomsten. 

 

SINTERKLAAS ACTIEF BIJ DORCAS SCHOONHOVEN 

Na een uitleg over het ontstaan en het vieren van Sinterklaas gingen 35 vrouwen op weg 

naar de Dorcas winkel in Schoonhoven. Net daarvoor werd er druk gekwebbeld over het 

schrijven van je naam, je verlanglijstje en hoe dat ‘lootjes trekken‘ werkt. Met de speciale 

tegoedbon in de hand werd er flink geshopt in de Dorcas winkel. 

Door de medewerkers was een speciale inpaktafel en een speciale Sinterklaas-kassa voor 

de KIC vrouwen geregeld. Vol enthousiasme werd er koffie en thee gedronken en de 

cadeautjes uitgepakt in P.G. de Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak. 

 Hilariteit, gezelligheid, praten, luisteren, leren, helpen, 

kortom: KIC Schoonhoven in actie! 
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