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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020 

75 jaar vrijheid 

Het doel van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Krimpenerwaard is elkaar ontmoeten, bijpraten en elkaar ‘het 
beste wensen’ voor het komende jaar. In het kader van het thema 75 jaar vrijheid hield onze burgemeester een speech 
over de 4 vrijheden die president Roosevelt in 1941 noemde in the State of the Union: 
Vrijheid van meningsuiting, godsdienst, gevrijwaard worden van gebrek en angst.  

En precies dat, vertelde Yara Barazi, was de reden om uit Damascus te vluchten. De angst dat de kinderen naar school 
gingen en getroffen zouden worden door een bom. Ze lieten een welvarend bestaan (eigen advocatenkantoor en 
vertaalbureau) achter zich en vluchtten naar Nederland. Na 4 jaar studeert Yara aan de universiteit van Utrecht en is 
ze een gewaardeerd lid van ons bestuur. 

Ontmoeten is één van de kernwoorden van KIC en van integreren. Daarom waren we met diverse mensen aanwezig 
die zelf gevlucht zijn en ondervonden wat VRIJHEID betekent. Allen zijn nu bijzonder blij met de nieuwe kansen in De 
Krimpenerwaard. 

 
In deze nieuwsbrief bieden we u een selectie van recente KIC 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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OM DOOR EEN RINGETJE TE HALEN 

 Om door een ringetje te halen. Een uitdrukking die veel gebruikt wordt om iemand te 
complimenteren die er keurig uitziet. Deze keer doen wij dat ook. Niet vanwege kleding, of een 
prachtige verzorging. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan KIC door een ringetje 
halen. 

Want wat is er in 2019 ontzettend veel gebeurd! In de ontmoetingsgroepen voor vrouwen en 
mannen. Bij het zwemmen. Ruim 20 mensen hebben een taalstage of een baan gevonden via KIC. 
En vele anderen zijn hard onderweg om een baan te vinden. Maar ook alle andere hoogtepunten als het zomerkamp, 
de Samenloop voor Hoop, Wereldvluchtelingendag en de Harstikke Sociaal Bokaal. Alle activiteiten zijn om door een 
ringetje te halen. 

Namens het bestuur willen we alle vrijwilligers bedanken voor de inzet voor ‘onze’ 
statushouders. Ook alle samenwerkende partijen als de gemeente, 
vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en bibliotheek willen wij danken voor de 
samenwerking met hetzelfde doel: Het welzijn van de statushouder in de 
Krimpenerwaard. En last but not least, onze statushouders, wat hebben jullie in 
2019 weer mooie stappen gezet. Wat jullie allen met elkaar gedaan hebben is om 
door een ringetje te halen! 

Het is prachtig om hier met elkaar van te genieten. Dankbaar hebben we dan ook 
het jaar afgesloten. Extra groot was de verrassing als dit ook bij anderen opvalt. We 

kregen van ChristenUnie Krimpenerwaard de Krimpenerwaarde-RING. De ring is gemaakt van Tagus (noot van een 
palmboom), wat ook wel bekend staat als plantaardig ivoor. Een prachtig blijk van waardering voor de inzet van onze 
stichting en alle betrokkenen voor de statushouders. ChristenUnie, bedankt! 

DIPLOMA ZWEMMEN 

Door Tjally de Joode 

Na afloop van een succesvol zwemseizoen hebben op 27 januari 17 dames diploma gezwommen: 

 Farida, Fatima, Maryjane, Mimouma, Nadia, Rebecca, Simret en Zahra hebben A gehaald. 
 Amira, Dilraba, Joanna, Sandra, Soheila, Safaa, en Samah hebben B gehaald, en Mayila en Muna het C diploma. 

Na het afzwemmen hebben we in het 2e uur met de gehele groep een wedstijd “over 
water lopen” gehouden. De diplomazwemmers tegen de overige dames. Een mat 
over de gehele breedte van het zwembad waar aan 2 kanten dames mochten starten 
met rennen om elkaar halve wege te passeren. Met een enorm waterspektakel als 
gevolg. In de kantine was door een aantal dames heerlijke versnaperingen verzorgd 
waar iedereen na afloop van het zwemmen lekker van kon smullen.  
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Onze wethouder voor o.a. sportzaken Lavinja Sleeuwenhoek heeft de diploma’s samen met de zwemdocenten 
Mathilde en Karin aan de sportievelingen uitgereikt.  

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen blijft zwemmen hebben we na overleg met alle betrokkenen besloten 
om na het behalen van het C diploma het zwemmen uit te bereiden met zwemvaardigheid 1. In het nieuwe 
zwemseizoen (februari-juli) starten we met 8 nieuwe zwemsters en 2 dames zijn weer terug gekomen. In totaal zullen 
50 dames aan het nieuwe seizoen beginnen.  

MOHAMAD ATALLA BIJ BOUWBEDRIJF BAKKER ARKEL BV 

Door Wilbert van Straten 

Augustus 2017 is Mohamad in Haastrecht komen wonen na zijn vlucht uit Syrië met zijn gezin. 
De eerste twee jaren in Haastrecht is Mohamad druk geweest met inburgeren, school, 
vrijwilligerswerk en hulp aan buren. Mohamad kan goed klussen en daar was in de buurt veel 
behoefte aan en zo had hij snel contact. In Syrië had Mohamad een eigen bedrijf voor 
tegelwerk en mozaïek, samen met zijn vader. Ook zat hij in het vastgoed, hij kocht oude 
woningen aan en knapte deze met kennissen op en verkocht ze door met winst. 

Mohamad had door de contacten met zijn Nederlandse buren, een taalmaatje van KIC en steun 
van de gemeente Krimpenerwaard, snel Nederlands en Nederland leren kennen. In januari is 
hij geslaagd voor zijn Inburgeringsexamen. Nu kon hij full-time aan de slag. Vanuit het netwerk van KIC is een plek 
gevonden bij Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V. Daar mag hij zich, dankzij een regeling van de gemeente Krimpenerwaard, 
een maand lang bewijzen als vakman.  

Op de eerste dag van Mohamad bij Bakker Arkel werd hij door zijn toekomstige collega’s welkom geheten met een 
bak koffie en complimenten voor zijn goede Nederlands. Succes Mohamad! 

UITNODIGING TAALMAATJES-OVERLEG 

Door Ingrid Rietveld 

Op woensdagavond 4 maart a.s. is in de zaal van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht (Hoogstraat 134) van 19.30 tot 
21.00 uur een taalmaatjes-overleg. Ursula Zijleman, werkzaam bij Acceptus Gouda als inburgeringsdocent, zal 
vertellen over haar werk: taalverwerving bij analfabeten. Dat het begeleiden van analfabeten heel lastig is blijkt uit 
het aantal vragen die ons gesteld worden. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en de materialen van 
Stichting Lezen en Schrijven te bespreken. 

Oktober 2019 heeft Krimpenerwaard Intercultureel een handtekening gezet onder 
het taalpact Krimpenerwaard. Met verschillende partners gaan we ons inzetten om 
de laaggeletterden in de Krimpenerwaard te helpen zodat zij volwaardig kunnen 
meedoen aan de maatschappij. Het werk van taalmaatjes is zeer waardevol en wij 
zijn erg blij met de wekelijks inzet om de statushouders te helpen bij hun 
inburgeringstraject.  
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KERSTBRUNCH IN BERGAMBACHT 

Door Nanny Boer 

Tweede Kerstdag werd er een Kerstbrunch georganiseerd in de 
Ontmoetingskerk in Bergambacht. Voor leden en niet-leden, iedereen 
was welkom! Ook de vrouwen van de ontmoetingsgroep (KIC) die op 
vrijdag bij elkaar komt waren uitgenodigd. Er waren echt heel veel 
lekkere dingen klaargemaakt door gemeenteleden. Van gevulde eieren, 
hartige taart, salades, croissantjes en allerlei broodjes. Het was allemaal 
heerlijk!  

We waren nog maar net begonnen, of de deur zwaaide open en er kwamen een aantal vrouwen met kinderen binnen. 
Het was of er een deur van een paleis open ging, zo mooi waren ze allemaal aangekleed! Heel feestelijk, de kinderen 
hadden ook bling-bling schoentjes aan. En hun haar was prachtig versierd met allerlei dingen. Het was een feest om 
naar te kijken, de kinderen mengden zich al gauw met de andere kinderen in de ruimte waar volop speelgoed was. 

En diverse andere mensen schoven bij de dames aan om van gedachten te wisselen. Er waren alleen dames, geen 
mannen, wel jongetjes. Het was leuk om van elkaar te leren. Zij vroegen zich af waarom wij zo donker gekleed gingen, 
wel met de nodige glimmers, maar toch zwart. Was Kerst voor ons niet zo’n groot feest, was Pasen dat misschien 
meer? Leg maar eens uit dat wij dat chic vinden. 

Er was een dame uit Eritrea hoogzwanger, jammer het zou nu geen Kerstkindje worden, maar dat kon nog makkelijk 
vertelde ze, want bij hen is het later Kerst. Het was heel bijzonder en mooi om met Kerst een maaltijd met elkaar te 
delen! Zeker voor herhaling vatbaar, en wellicht volgend jaar ook met de mannen. 

WANDELGROEP IN SCHOONHOVEN 

Door Geerilda Verstoep   

In Schoonhoven zijn een aantal vrouwen van de ontmoetingsgroep een 
wandelgroep gestart op maandagavond van 19 – 20 uur. De startplaats is 
Oranjeplaats. De wandelgroep loopt meestal met ongeveer 6 vrouwen. 
Meer dames zijn welkom uiteraard. Op dit moment lopen we ‘het 
alfabet’. 

We zijn een aantal weken begonnen en startten uiteraard bij de A. Via de 
- Adam van Vianenstraat liepen we naar de  
- Bergambachterstraat. Vervolgens zochten we de  
- Copernicussingel en gingen door naar de 
- Debeyelaan. Toen nog snel de 
- Edelsmidsdreef aantikken en ons uur was vol. 

Op dit moment zijn we bij de P aangeland. Daar starten we maandag mee. Het leuke van het alfabet lopen is, dat je 
door de hele stad gaat, omdat je zo snel mogelijk van A naar B wilt komen. Je komt letterlijk in alle straten van de stad. 
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REGIONALE SAMENWERKING NIEUWE INBURGERINGSWET  
KRIMPENERWAARD, GOUDA EN WADDINXVEEN 

Op 21 januari 2020 vond de startbijeenkomst ‘Regionale Samenwerking Nieuwe Inburgeringswet’ plaats in de 
Garenspinnerij in Gouda. De gemeenten Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen willen samen optrekken in de 
voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet, die gepland staat voor 1 januari 2021. Bij de bijeenkomst waren 
vertegenwoordigers van de drie gemeenten, de inburgeringsscholen SVS & Acceptus, MBO Rijnland, 
Vluchtelingenwerk en diverse vrijwilligers organisaties zoals Krimpenerwaard Intercultureel. 

De inhoud van de nieuwe wet in grote lijnen: De gemeenten krijgen de regie en gaan onderwijs inkopen.  
Statushouders hoeven geen lening meer af te sluiten bij DUO en het eerste half jaar worden huur, zorgverzekering, 
water en energie betaald door de gemeente en ingehouden op de uitkering. De inburgering moet nog steeds binnen 
3 jaar afgerond worden. En het streven is om school en werk meer dan nu te combineren. Voor elke statushouder 
wordt een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld, waarin meer gekeken wordt naar de opleiding 
en vaardigheden die men meebrengt uit het land van herkomst, maar ook naar de privé omstandigheden. Voor 
volwassen statushouders tot 65 jaar komen er drie alternatieven voor de inburgering: 

1) De B1-route, voor mensen die in het land van herkomst ook een (beroeps)opleiding hebben gevolgd; voor deze 
groep wordt de taaleis strenger: B1 i.p.v. A2.  

2) De onderwijsroute voor 18 – circa 30 jarigen; gedacht wordt aan een voorbereidend traject van 1,5 jaar intensief 
onderwijs in Nederlandse taal, rekenen, Engels en digitale vaardigheden en vervolgens instromen in het 
Nederlandse onderwijssysteem op MBO, HBO of universitair niveau. 

3) De Z (van zelfredzaamheid)-route bestaat uit praktische taalles, participatielessen over democratische waarden, 
vrijheid van meningsuiting en financiën beheren (nu nog een pilot) en voorbereiding op (vrijwilligers)werk. 
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Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat 60% van de inburgeringsplichtige statushouders de B1-route gaat volgen, 25% 
de onderwijsroute en 15% de Z-route. Het doel van de startbijeenkomst was om vanuit verschillende invalshoeken te 
kijken naar de praktische invulling van de drie inburgeringsroutes. Tijdens de startbijeenkomst werd meteen duidelijk 
dat de mensen die dagelijks met statushouders werken de geschatte percentages voor de diverse routes veel te 
optimistisch vinden. 60% voor de Z-route en 15% voor de B1-route komt beter overeen met de huidige praktijk.  
Daarnaast werden ook een flink aantal knelpunten benoemd van het huidige stelsel. 

Dat leverde de volgende aandachtspunten op:   

- Voor deze ambitieuze plannen is meer onderwijstijd nodig (4-6 dagdelen), dan de huidige 2-3 dagdelen.   
- Probeer leren en werken zo snel mogelijk te combineren; dat vraagt wel om flexibele lestijden en om 

taallessen/taalbuddy’s op de werkvloer. Bij een parallelle aanpak van taal & werk zou een taalstage/stagebureau 
gekoppeld kunnen worden aan een taalschool. 

- Zorg voor maatwerk bij het invullen van het PIP en hou een vinger aan de pols; zo nodig moet het PIP bijgesteld 
kunnen worden. 

- Als je alle inburgeringsplichtige statushouders naar school wilt krijgen moet er veel meer aandacht komen voor 
goede kinderopvang, bijvoorbeeld bij de scholen.   

- Kinderopvang zou gecombineerd kunnen worden met Nederlands taalaanbod voor de jonge kinderen. En er is 
hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag (ontzorgen). 

De beleidsmedewerkers van de drie gemeenten gaan met alle input van de startbijeenkomst aan de slag ter 
voorbereiding op de eerste grote stap, nl. de aanbesteding van de inburgeringslessen nieuwe stijl. Duidelijk is wel dat 
de gemeenten met deze nieuwe wet in aantocht er weer een flinke en complexe klus bij krijgen. 

Donderdag 30 januari had de gemeente een 
werkconferentie georganiseerd in Bergambacht, 
waarbij KIC en 9 andere locale organsaties hun 
ideeën en input konden aanleveren. Dit gebeurde 
in pitches van 2 minuten, waarin elke organisatie 
haar rol bij de inburgering kon toelichten. Het 
gaat dan over onderwerpen uit ‘Wheel of Life’, 
zoals Taal & Inburgering, Huisvesting, Werk & 
Opleiding, Sociaal Netwerk, Vrije Tijd & Sport. De 
doelstelling was ‘Iedereen kan meedoen, het 
liefst met betaald werk’.  

Daarnaast hield Mohamad Atalla een prachtige samenvatting hoe zijn inburgering verliep. Van taallessen, taalmaatjes, 
volhouden en doorzetten naar vrijwilligerswerk, taalstage door KIC met uitzicht op een baan, zijn droombaan.  

Na afloop verzorgde Maher Kaabi, als vrijwilliger van Stichting SWOS, een heerlijke Syrische maaltijd. 


