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NIEUWSBRIEF MAART 2020 

Corona 

We kunnen er niet omheen, onze hele samenleving wordt geraakt door het COVID-19 virus. Onze vrijheid staat zwaar 

onder druk, maar we weten dat we hier overheen zullen komen. We gaan er sterker uitkomen! 

Ook hebben we moeten besluiten om Internationale vrouwendag 2020 niet door te laten gaan. Met een verwachte 

opkomst van rond de  150 vrouwen was het niet verantwoord om deze vrouwendag te vieren. 

Maar ondertussen zullen we ons allemaal aan de voorschriften en aanwijzingen van de overheid moeten houden. Als 

KIC staan we hier dan ook volledig achter. Alles voor de veiligheid van  de samenleving. 

Onze nieuwe uitdaging is nu om de inburgering voort te zetten, ook al kunnen 

we tijdelijk niet fysiek samenkomen. En dat gaat ons zeker lukken, gezien de 

mooie voorbeelden van de eerste weken.  

Wel tegelijk een oproep om eens extra contact te leggen via  mogelijkheden 

die we gelukkig tot onze beschikking hebben. En als er vragen zijn, direct aan 

de (electronische) bel trekken! 

 

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@kicnetwerk.nl 
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HET CORONA VIRUS – PAS OP VOOR NEPNIEUWS 

Er circuleren op social media veel onjuiste berichten over 

maatregelen die je zelf kunt nemen tegen het Coronavirus. Op 

de website van Pharos kun je ook in het Arabisch en Tigrinya de 

juiste adviezen lezen: 

https://www.pharos.nl/ኮሮና-ቫይረስ 

https://www.pharos.nl/وس-كورونا  /فير

 

 

 

 

KIC ONTMOETINGSGROEPEN 

De ontmoetingsgroepen van KIC komen op dit moment niet bij elkaar. Maar dat betekent niet 

dat we elkaar niet “ontmoeten”. Gelukkig hebben we de laatste jaren tijd en energie gestoken 

in het gebruik van Whatsapp groepen. Op deze manier weten we elkaar te vinden en te 

helpen. Ook de coördinatoren zijn stand-by en kun je gewoon appen. 

En dat wordt gewaardeerd blijkt uit de whatsapp conversatie. 

Dus, bij vragen kun je altijd appen of bellen met coördinator Helma de Jong,  06 48829204 

 

 

BURENAVOND IN STOLWIJK 

 Hoe leer je zo snel mogelijk de Nederlandse taal, waar werk jij en welk 

werk zou je in Nederland willen doen, hoe werkt de CV ketel en zullen 

we samen er voor zorgen dat de tuin netjes blijft? Zijn er nog spullen 

nodig? 

Zomaar een paar vragen die besproken werden door de buren met de 

familie Tekie op de burenavond in Stolwijk. 

Samen met VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, Ko Sinke en 

Groen Wonen Vlist een geslaagde kennismaking. 
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ACTIVITEIT TAAL EN INBURGERING 

VOORLICHTING POLITIE 

Meer dan 30 vrouwen hebben geluisterd naar het speciale voorlichtingsprogramma van de politie dat KIC heeft 

samengesteld met de dames Marjan Veldhuijzen en Maryam Amaddaou (politie Hollands Midden).  

Via een PowerPoint presentatie kwamen veel onderwerpen aan bod zoals: democratie, nepwapens, regels in 

Nederland, huwelijksdwang, huiselijk geweld en eer 

gerelateerd geweld. Maar ook bespraken we hoe 

problemen niet hoeven te escaleren en hoe je via het 

gesprek een compromis zou kunnen zoeken. De 

verschillen over het inschakelen van de politie in 

diversen landen kwamen ter sprake. Wanneer 

schakel je de politie in en wanneer niet.  

 

 

 

VOORLICHTING QUA WONEN 

Franka Blok en 

Jorne van den 

Dool 

(buurtbeheerder) van QuaWonen hebben voorlichting gegeven over 

do’s en dont’s van een huurhuis in de Krimpenerwaard. Voor deze 

bijeenkomst zijn er speciale boekjes besteld, ‘Wonen in Nederland met 

21 tips voor een gelukkig leven met de buren’. Dit boekje is in 5 talen 

weergegeven. Daarnaast werd ook het boekje ‘Oh ja….. de buren’ 

uitgereikt. In dit boekje staan in woord en beeld tips en adviezen voor 

een gelukkig leven met je buren. Voor Jorne en Franka was het een heel 

druk spreekuur. Er werden veel vragen gesteld zoals: hoe moet ik een 

reparatieverzoek doen en wat kan ik wel aanvragen en wat niet?  
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OP BEZOEK BIJ DE BOER 

Op vrijdag 6 maart opende kaasboerderij Schep de deuren voor 

de vrouwengroep uit Bergambacht. De stal met 500 koeien 

maakte grote indruk op vooral de Eritrese dames die in hun 

thuisland zelf een of twee koeien hadden. De dames bekeken 

de kaasmakerij en werden gastvrij onthaald door de boerin met 

koffie en stroopwafels. In het winkeltje werden daarna veel 

zuivelproducten ingeslagen. Het bezoek werd door allen zeer 

gewaardeerd. 

 

 

 

SPORT- EN SPELINSTUIF VOORJAARSVAKANTIE 

Wat was het weer een enorm succes! 

In een samenwerking 

met Team Sportservice 

Krimpenerwaard en 

Silvertown Lions heeft 

KIC 2 prachtige sport 

evenementen voor 

kinderen van groep 3-8 

georganiseerd in 

Schoonhoven en 

Bergambacht. Met 

vrenden en vriendinnen 

konden ze lekker free-

runnen, gatengoal 

schieten en zich uitleven 

op een luchtkussen 

stormbaan. Zeer zeker 

voor herhaling vatbaar. 
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BELEIDSVERGADERING KIC MET BESTUUR EN COÖRDINATOREN  

Op zaterdag 7 maart heeft het bestuur van KIC een beleidsvergadering 

gehouden met de coördinatoren van Haastrecht, Stolwijk, Bergambacht, 

Lekkerkerk, Gouderak en Schoonhoven.  

 Na een korte terugblik op de laatste 5 jaar 

KIC hebben we vooral nagedacht via een 

SWOT analyse over de werkzaamheden 

van KIC. De nieuwe inburgeringswet 2021 

stelt ons voor nieuwe uitdagingen.  

Via de ‘Wheel of Life’ hebben we de deelterreinen ingevuld waar KIC actief is en 

waar de focus voor de komende jaren naar uit zal gaan.  

Daarnaast hebben we ervaringen van de verschillende ontmoetingsgroepen met 

elkaar gedeeld en besloten dat dit zo waardevol is dat we voortaan 2x per jaar een 

coördinatoren overleg gaan inplannen. 

  

 

CURSUS PUBER IN HUIS VOOR ANDERSTALIGEN 

 In samenwerking met pedagoog Monique Albeda van Kwadraad 

Maatschappelijk werk en SWOS is de algemene cursus ‘Puber in Huis’ 

bewerkt en aangepast voor vrouwen met een migratie-achtergrond. 

In januari en februari zijn er 3 interactieve bijeenkomsten gehouden 

met 10 deelnemers. Dit was het maximum.  

Er werden onderwerpen besproken zoals: werking van het 

puberbrein, grenzen en regels, blijf in gesprek met je puber, goede 

complimenten voor pubers, van regel naar afspraak en 

onderhandelen over afspraken.  

Maar het belangrijkste gespreksonderwerp was steeds: de verschillen in cultuur tussen het thuisland en de 

Nederlandse cultuur. Hoe moet of mag ik in Nederland mijn pubers opvoeden met behoud van onze eigen cultuur? 

Dit was steeds een groot terugkerend gesprekspunt. De thuiswerkopdrachten gaven een goed beeld van wat de 

pubers zelf van de cursus vonden. Gezien de interactie en de vragen die gesteld werden, is na overleg met Kwadraad 

besloten om deze cursus ook in Lekkerkerk en Bergambacht te organiseren in het najaar van 2020. 
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