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Inleiding
In dit jaarverslag informeren wij u graag over onze activiteiten in 2018. Het was een jaar
waarin we beduidend meer aandacht konden besteden aan het verbeteren van de sociale
integratie van statushouders in de Krimpenerwaard.
Kenmerkend voor 2018 is het taalstageproject, waardoor in alle ontmoetingsgroepen
aandacht is en wordt besteed aan het veranderen van de mindset over arbeidsparticipatie van
mannen en vrouwen.
De tomeloze inzet van meer dan 85 vrijwilligers van KIC voor de statushouders heeft in 2018
geleid tot een groei op het gebeid van arbeidsparticipatie.
Hoe dit is vormgegeven, leest u in dit jaarverslag.

Het bestuur van Krimpenerwaard Intercultureel,
Herman Stomphorst
Jos Hoogerwaard
Yara Barazay

Coördinator: Helma de Jong
Taalstage: Wilbert van Straaten
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Vrouwengroepen
De kerntaak van KIC is het bevorderen van sociale integratie. Cruciaal hiervoor zijn de
ontmoetingsgroepen, waar we ons richten op het leren en integreren van (ex) statushouders
in de eigen woonomgeving.
Tijdindeling voor de ontmoetingsgroep:
• 09.30 – 10.30 uur
specifiek onderwerp
• 10.30 – 11.30 uur
taalles in 2 groepen, beginners of gevorderden
Tijdens de ontmoetingsochtenden in 2018 zijn zeer diverse onderwerpen behandeld, zoals
voorlichting over (onder andere) rollenpatroon man-vrouw in Nederland, job coaching, fysiotherapie, logopedie, politiezaken, huiselijk geweld, overeenkomsten Islam en Christendom en
de Internationale schakelklas. Ook werden er workshops gegeven over (onder andere) CV
opstellen, het belang van sporten, muziek maken, tekenen en bloemschikken. De onderwerpen zijn opgesteld in overleg met de deelnemers zelf. Daarnaast is aandacht besteed aan
de specifieke dorpsactiviteiten. Ook zijn “nieuwkomers uit een specifiek land” tijdens de
ontmoetingsgroep zoveel mogelijk gekoppeld aan mensen die al langer in de Krimpenerwaard
wonen en uit hetzelfde land afkomstig zijn.
In 2018 zijn er een groot aantal bijeenkomsten geweest met de verschillende vrouwengroepen
in Haastrecht-Stolwijk, Bergambacht, Lekkerkerk, Gouderak en Schoonhoven. Per kern
werden de volgende ontmoetingen georganiseerd:
Vrouwen-ontmoetingsgroep
Stolwijk-Haastrecht
Bergambacht
Lekkerkerk
Gouderak
Schoonhoven

Aantal bijeenkomsten in 2018
20
20
24
15
19

Vrouwen-ontmoetingsgroep
Stolwijk- Haastrecht
Bergambacht
Lekkerkerk
Gouderak
Schoonhoven

Deelnemers
33
26
34
11
35

Tijdens de ochtenden werd er specifiek aandacht besteed aan de ontwikkeling van de
vrouwen en het verbeteren van de arbeidsparticipatie. In 2018 is er door het starten van het
taalstageproject door de groepscoördinatoren meer ingezet op het vinden van vrijwilligerswerk, stageplaatsen en taalstageplaatsen voor de statushouders.
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Door het steeds bespreekbaar te maken en te houden in de ontmoetingsgroepen ontstaat er
een andere mindset bij de deelnemers.
Tevens zijn de ontmoetingsochtenden belangrijk omdat er op een laagdrempelige manier
door de deelnemers een hulpvraag gesteld kan worden. KIC zorgt door de kennis en expertise
van de coördinatoren dat de hulpvraag op de juiste plek terecht komt. In 2018 zijn
doorverwijzingen gedaan naar huisarts, politie, veilig thuis, welzijnsstichtingen, Humanitas,
Sociaal domein gemeente Krimpenerwaard, voedselbank, budgethulp en schuldhulpmaatje.
Bij de volgende regelingen zijn aanvragen gedaan via KIC (als intermediair) voor mensen die
langer dan 2 jaar in de Krimpenerwaard wonen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Schoolspullen, computer of een fiets
Babypakket
Jarig job pakket
Nationaal Fonds Kinderhulp:
KIC heeft voor 50 kinderen een Sinterklaascadeau van Bol.com via de actie
Pepernoot kunnen realiseren in 2018
Aanvraag participatie en werk bij de gemeente Krimpenerwaard
NL Educatie
IKVW Interculturele Kinder Vakantie Weken
Individuele inkomenstoeslag
Collectieve zorgverzekering

Mannengroepen
In de gemeenten Bergambacht, Haastrecht-Stolwijk en Lekkerkerk werden tevens mannenontmoetingsgroepen georganiseerd. Totaal waren er 9 ontmoetingen, deze bijeenkomsten
sluiten aan bij de behoefte van de mannen die meer gericht is op informatieverwerving en
opdoen van taalvaardigheden en minder op ontmoeting.
Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor taal en cultuur. We hebben besproken wat de
regels zijn voor het starten van een eigen bedrijf, belasting, pensioenregelingen, uitkeringen,
gezondheidszorg maar ook feesten in Nederland zoals bruiloften, Sinterklaas, Kerst en de
feesten in het land van herkomst. Ook hebben we bezoek gehad van een huisarts en
Sinterklaas zelf.
Mannen-ontmoetingsgroep
Aantal ontmoetingen
Bergambacht/Stolwijk/Haastrecht
9
Deelnemers
12
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Taalstage
De gemeente Krimpenerwaard stelde KIC de vraag om mee te helpen met het zoeken naar
passende taalstages voor de nieuwkomers in de Krimpenerwaard. Hiervoor is in juli 2018 een
pilot gestart. De opzet is om statushouders, die nog in het traject van de inburgering zitten,
“baanklaar” te maken door middel van een “taalstage” en verdere persoonlijke begeleiding.
Hiermee zorgen we ervoor dat deze statushouders, zodra de inburgeringsscholing is voltooid,
kunnen doorstromen naar een betaalde baan.
Een taalstage is tijdelijk werken bij een bedrijf of instelling op
vrijwillige basis, waarbij als voorwaarde geldt dat de
statushouder veel Nederlands spreekt en de arbeidsethos in
Nederland leert kennen. Bij voorkeur wordt een taalstage
gezocht die past bij de ervaring, beroep en competenties van
de statushouder zodat de statushouder tijdens de taalstage
al informatie krijgt over de te volgen route naar een betaalde
baan. Hierbij wordt nagegaan welke vaardigheden je dient te
bezitten, welke diploma’s nodig zijn en welke bedrijven
mensen zoeken.
Wij bezoeken de statushouder en vragen naar competenties, vaardigheden, beschikbaarheid,
interesses en toekomstplannen. We beoordelen dan ook de motivatie en taalvaardigheid.
Vervolgens gaan we met behulp van ons netwerk van vrijwilligers op zoek naar een stage van
minimaal een dag per week bij een bedrijf of instelling die past bij de statushouder. Als het
lukt om de statushouder te plaatsen, begeleiden we hem ook tijdens de taalstage, en proberen
hem na de stage verder te helpen met het zoeken naar betaald werk.
Voortgang taalstages:
Kandidaten
15 statushouders
aangemeld door gemeente
Krimpenerwaard

20 (ex) statushouders uit
eigen netwerk van KIContmoetingsgroepen

Taalstage
12 passende taalstageplaatsen gerealiseerd

Betaald werk
2 doorgestroomd naar een
betaalde baan

3 in ander integratietraject
van de gemeente
Krimpenerwaard geplaatst
20 passende taalstageplaatsen gerealiseerd

6 doorgestroomd naar een
betaalde baan
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Voor de eerste groep van statushouders kwam het verzoek vanuit de gemeente Krimpenerwaard. Het betrof een pilot om 15 statushouders via een taalstage bij een bedrijf te plaatsen.
Hiervan hebben er inmiddels 12 een taalstage en 2 hiervan zijn al doorgestroomd naar betaald
werk. Daarnaast zijn 3 deelnemers van de door de gemeente aangeleverde kandidaten in een
ander integratietraject van de gemeente doorgestroomd.
In 2018 hebben we ook taalstages gezocht voor 20 statushouders die niet door de gemeente
zijn aangemeld, maar van wie de vraag kwam vanuit het netwerk van KIC. Via de ontmoetingsgroepen maakten deelnemers zelf kenbaar dat ze heel graag wilden werken. Maar het taalniveau is dan nog onvoldoende. Toch blijkt dat voor werkgevers geen belemmering te zijn om
deze mensen een kans te geven. Soms worden er extra taallessen ingezet. Vanuit deze tweede
groep zijn inmiddels 6 mensen doorgestroomd naar een betaalde baan.
Punt van aandacht blijft het aangeleverd krijgen van voldoende statushouders. Hierover is het
bestuur met de gemeente in gesprek.
We kunnen dan ook spreken van een succesvolle pilot en zien uit naar het vervolg in 2019.

Taalmaatjes, taallessen en NL Educatie
In Stolwijk, Bergambacht, Schoonhoven en Gouderak zijn er tijdens de ontmoetingsochtenden taallessen gegeven aan statushouders. Op verschillende niveaus werd er in kleine
groepen lesgegeven door bevoegde docenten. Ook zijn er meer dan 35 taalmaatjes door KIC
gekoppeld aan een statushouder en waren zij gedurende het hele jaar actief. Deze taalmaatjes begeleiden en bevorderen de taalontwikkeling van de statushouder.
In 2018 is er eenmaal een bijeenkomst georganiseerd waarin de taalmaatjes elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en zelf ook bijgeschoold worden. Tijdens deze avond werd
door de taalstagecoach Wilbert van Straaten het taalstageproject uitgelegd en om medewerking gevraagd van de taalmaatjes. Vrijwilliger Rein Versluis vertelde over zijn ervaringen
om voor zijn pupillen een taalstageplaats te vinden. Een zeer waardevolle avond vol van
herkenning, elkaar motiveren en ervaringen delen.
Nadat het inburgeringsexamen is afgerond, is niet altijd het gewenste taalniveau behaald. KIC
monitort en promoot het verder ontwikkelen van de Nederlandse taal bij de doelgroep. In
2018 zijn ruim 50 deelnemers aangemeld bij NL Educatie (voorheen bij IVIO) en gestart met
de cursus. Bij NL Educatie krijgt men gratis les, totaal 40 weken, 2 keer in de week 3 uur.
Voor het bevorderen van taalonderwijs bij statushouders wordt er goed samengewerkt met
het taalhuis van de Bibliotheek Krimpenerwaard.
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Zwemlessen
Sinds 2016 verzorgt KIC zwemlessen voor vrouwelijke statushouders uit de Krimpenerwaard.
Het betreft hier vrouwen uit vluchtelingengezinnen die in het land van herkomst nooit hebben
leren zwemmen. In zwembad De Hofstee in Bergambacht wordt elke maandagmorgen van
9.30 tot 11.00 uur in twee groepen zwemles gegeven door bevoegde zweminstructrices. Meer
dan 40 vrouwen nemen hieraan deel en er bestaat nog steeds een wachtlijst. De financiering
voor deze lessen is afhankelijk van het vinden van fondsen en projectsubsidies.
Tijdens de zwemlessen zijn er 6 vrijwilligers actief in het water om de zwemmers zo goed
mogelijk te begeleiden. Aan de stamtafel in de hal van het zwembad vinden gesprekken plaats,
is de kinderoppas aanwezig en deelt kleurplaten uit, worden er koekjes en hapjes uitgedeeld
uit zeer diverse landen, worden vragen gesteld en beantwoord over de ontmoetingsgroepen
uit Schoonhoven, Bergambacht, Stolwijk, Haastrecht, Lekkerkerk en Gouderak.

Ketenpartners
KIC heeft in 2018 op verzoek van de gemeente Krimpenerwaard 11 keer deelgenomen aan het
ketenoverleg, het taaloverleg. Deelnemers van dit overleg zijn KIC, bibliotheek, Vluchtelingenwerk, Alsare (inburgeringsschool in Bergambacht) en 2 casemanagers van de gemeente
Krimpenerwaard. Doel van dit overleg is om de activiteiten van de genoemde organisaties met
betrekking tot statushouders op elkaar af te stemmen en zo goed mogelijk te coördineren.
Indien nodig, wordt er een individuele casus doorgesproken.

Wonen
In 2018 zijn we gestart met het project Burenavond. Wonen lijkt vanzelfsprekend, maar in
onze visie vraagt wonen een actieve inzet. Het is zorgen voor jezelf, zorgen voor je huis en je
tuin, het omgaan met je buren en je geld en het omgaan met mensen in je eigen woonwijk.
Daarom hechten we er belang aan dat (nieuwe) statushouders kennismaken met hun buren
en de wijk waarin men woont leert kennen. In 2018 is er een inventarisatie gemaakt en overleg
gepleegd met diverse woningbouwverenigingen. Hieruit zijn 2 projecten opgestart. Met Groen
Wonen is een tuinenproject opgestart onder leiding van een professionele hovenier. Met Qua
Wonen worden in 2019 burenavonden/wijkbijeenkomsten georganiseerd. Tevens start er in
2019 met Qua Wonen ook een tuinenproject in combinatie met het taalstage project van KIC.
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Bewegen
In 2018 zijn we gestart met het project Bewegen Werkt voor vrouwelijke statushouders. De
gemeente Krimpenerwaard signaleerde dat er meer geïnvesteerd dient te worden in de
arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders die verder van de arbeidsmarkt afstaan. De
focus ligt te veel bij de ‘kansrijke’ groep, waardoor de kwetsbare groep van vrouwelijke
statushouders nog niet voldoende ondersteund wordt richting (arbeids)participatie.
Het doel van het project is het bespreken, evalueren en waar mogelijk wegnemen van
belemmeringen die er bij vrouwelijke statushouders zijn om volwaardig te integreren. Dit
door het bevorderen van bewegen en eventueel deelname aan sport.
In combinatie met het Bewegen Werkt project zullen we in 2019 naar meer mogelijkheden
zoeken om sporten voor de deelnemers mogelijk te maken. Het blijkt dat er vanwege
budgettaire redenen zeer weinig aan sport wordt deelgenomen.
Verwachte positieve resultaten bij de deelnemers:
• Toegenomen kansen op de arbeidsmarkt
• Verbeterde fysieke conditie en leefstijl
• Uitbreiding van het sociale netwerk
• Meer structuur in dag- en weekindeling
• Verbeterd totaal welbevinden (zelfvertrouwen, motivatie, etc.)
In 2019 wordt hier een vervolg aan gegeven.

Speciale activiteiten
Januari

•

Monkey Town Gouda: met 43 kinderen en 15 volwassen begeleiders hebben we in de
eerste week van januari 2018 een bezoek gebracht aan Monkey Town Gouda.

•

Informatie-avond met presentatie over KIC voor Stolkse Vrouwen. Muziek, dans en
catering werden verzorgd door (ex) statushouders in Het Kwartier in Stolwijk.

Februari

•

Opening Huis van Noord Schoonhoven. Presentatie vrouwengroep van KIC Schoonhoven door deelnemers en coördinatoren in eigen stand.

Maart

•

Internationale Vrouwendag, viering met ruim 100 deelnemers in De Waard te
Bergambacht.
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April

•

Schilderproject Kleurrijk in samenwerking met kunstenares Maaike Vermeulen en de
KrimpenerKunstwaard. In Stolwijk 5 bijeenkomsten en in Schoonhoven 5 bijeenkomsten georganiseerd.

•

Vrijwilligersmiddag KIC in boerderij Levensvreugd in Bergambacht. Presentatie visie
over taalstage en vrijwilligerswerk.

Mei

•

De Waard aan Tafel van RTV Krimpenerwaard. Statushouders op weg naar werk.

Juni

•

Wereld Vluchtelingendag 20 juni in samenwerking met Vluchtelingenwerk en SWOS.

Juli

•

ANWB, uitreiking fietsen in Haastrecht

•

AquaFit bij zwemdiploma uitreiking

•

Uitreiking zwerfboeken aan kinderen

•

Organisatie IKVW Kindervakanties voor 35 kinderen

Augustus

•

Bezoek aan Openluchtmuseum met ruim 110 vrouwen van de ontmoetingsgroepen.
Organisatie was n.a.v. vergadering bij WON, mede mogelijk gemaakt door Rabobank.

•

ANWB kinderfietsen uitgereikt in Bergambacht.

September

•

Wereld Café in theater Concordia in Haastrecht i.s.m. met Mariëlle Azim.

Inloophuis Haastrecht en huiswerkklas
In de zomervakantie was er voor veel kinderen uit de vluchtelingengezinnen weinig te
beleven. Annemieke Bosman heeft daarom samen met vrijwilligers van KIC het initiatief
genomen om 2 ochtenden te organiseren waarop de kinderen konden spelen en knutselen bij
haar in het inloophuis. Het was een groot succes en zal zeker in de andere schoolvakanties
worden herhaald.
Hiernaast verzorgt Annemieke Bosman een huiswerkklas. Wekelijks (met uitzondering van de
schoolvakanties) worden kinderen geholpen met het huiswerk. Ook de ouders wordt geleerd
hoe men de eigen kinderen kan stimuleren en behulpzaam kan zijn bij het maken van
huiswerk.
-9-
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Website, sociale media, nieuwsbrief
Website

De website van KIC is http://www.krimpenerwaardintercultureel.nl.
De informatie die we hier beschikbaar stellen, slaat duidelijk aan. We zien dat de belangstelling groeit, met name binnen de Krimpenerwaard maar ook zelfs van erbuiten.
Statistiek van de website:
Indicator
Paginaweergave 2018
Paginaweergave 2017
Bezoekers 2018
Bezoekers 2017

Aantal
4.210
3.982
1.475
1.255

Whatsapp

KIC maakt gebruik van Whatsapp voor communicatie tussen deelnemers en leiding van de
ontmoetingsgroepen. Na inschrijving als deelnemer van een Kic-activiteit wordt men
toegevoegd aan de Whatsapp-groep. Mededelingen over de aard van de aankomende
activiteit en opgave of deelname gebeuren via Whatsapp. Voor sommige deelnemers is dat
nog lastig, maar de berichten worden goed gelezen en men reageert bij een vraagstelling.
Whatsapp-groep
Zwemmen
Zwemmen leiding
Zwemmen na B-diploma
Lekkerkerk ontmoetingsgroep
Bergambacht ontmoetingsgroep
Mannen ontmoetingsgroep
Stolwijk/ Haastrecht ontmoetingsgroep
Gouderak ontmoetingsgroep
Gouderak leiding ontmoetingsgroep
Schoonhoven ontmoetingsgroep
Schoonhoven leiding ontmoetingsgroep
Bestuur

Deelnemers
52
12
12
41
28
23
37
19
6
44
8
4
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Facebook

Van de activiteiten die KIC ontwikkelt worden doorgaans in overleg met de deelnemers
berichten op de Facebookpagina geplaatst.
Indicator
Aantal berichten in 2018
Berichtbereik in 2018
Berichten bereik per maand gemiddeld
Bereik per bericht gemiddeld
Betrokkenheid bij bericht gemiddeld

Waarde
91
24.243
2.020
270
45 %

Uit de reacties en het totaal berichtenbereik blijkt dat de berichten goed gelezen en
ontvangen worden. Dit draagt positief bij aan de beeldvorming van en over de doelgroep waar
KIC actief voor is.

Nieuwsbrief

In 2018 werden 5 nieuwsbrieven samengesteld en digitaal verzonden.
Nieuwsbrief
Naar vrijwilligers KIC
Naar externe belangstellenden

Aantal
81
62

Waarderingsprijs
Vrijdag 7 december was de Dag van de Vrijwilliger.
Binnen de gemeente Krimpenerwaard zijn duizenden
bevlogen vrijwilligers actief. Ons college van
burgemeester en wethouders waardeert deze inzet
enorm en daarom zette zij haar vrijwilligers en lokale
vrijwilligersinitiatieven in het zonnetje. Ruim 350
vrijwilligers gingen in op de uitnodiging en genoten
van een buffet in Het Kwartier in Stolwijk.
We waren dan ook zeer verheugd en bemoedigd
toen we hoorden dat de organisatie van Wereldvluchtelingendag ook in de prijzen was gevallen en
met een prijs van € 1.000,- werd beloond. Dit project heeft KIC samen georganiseerd met
Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland en Stichting SWOS. De jury noemde het verbindende
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aspect als doorslaggevend. Verbinding tot stand brengen tussen de vele vrijwilligers zoals
begeleiders, taalmaatjes, coaches, mentoren en statushouders uit alle kernen van de
Krimpenerwaard. De Wereldvluchtelingendag stond in het teken van elkaar ontmoeten,
aansporen en leuke ideeën uitwisselen.

Bestuur
Het bestuur van KIC heeft 10 keer vergaderd.
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in april heeft het bestuur de plannen voor 2018/2019
toegelicht en de vrijwilligers om input gevraagd over de te volgen koers.
Het bestuur is enorm blij met de versterking van het bestuur met een ex-statushouder, Yara
Barazay. Hiermee is het bestuur versterkt met ervaringskennis.
Voor het ontwikkelen van nieuw beleid 2019/2020 (en verder) is in september een beleidsdag
georganiseerd in het Tropenmuseum in Leiden.
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Financiën 2018
Financieel was een pittig jaar voor onze stichting. Enerzijds verdubbelden de inkomsten als
gevolg van ons nieuwe project Taalstages. Aan de uitgavenkant stegen de kosten nog harder,
waardoor het jaar opnieuw met een klein verlies afgesloten werd. Bestuur en coördinatoren
moeten alle zeilen bijzetten om binnen het beschikbare budget alle activiteiten
georganiseerd te krijgen. Voor het bestuur ligt hier een uitdaging voor de komende jaren om
de inkomsten te laten groeien zodat de medewerkers ook voldoende betaald krijgen voor de
vele uren die gemaakt worden.
Overzicht van Baten en lasten 2018
2018

2017

Baten
Gemeente Subsidie
Giften en Sponsoren
Overige Baten
Totaal Baten

€
€
€
€

51.364
2.424
4.281
58.069

€
€
€
€

26.000
3.458
2.371
31.828

Lasten
Salarissen en Premies
Ontmoetingsactiviteiten
Taalstages
Overige kosten
Totaal lasten

€
€
€
€
€

23.585
15.181
19.991
217
58.974

€
€
€
€
€

18.848
12.806
1.454
33.109

Resultaat

€

-905 €

-1.280

Balans per ultimo 2018

Activa

Debiteuren
Liquide Middelen

€
€

10.000 €
33.949 €

25.870

€

43.949 €

25.870

Passiva
Bestemmingsreserve Gemeente
Bestemmingsreserve Giften en Sponsoren
Crediteuren
Overige Schulden

€
€
€
€

15.125
12.588
11.526
4.710

€
€
€
€

3.548
15.069
3.113
4.139

€

43.949 €

25.869

Overzicht ontmoetingsmomenten 2018
Ontmoetingen
Vrouwenontmoetingsgroep Bergambacht
Vrouwenontmoetingsgroep Gouderak
Vrouwenontmoetingsgroep Lekkerkerk
Vrouwenontmoetingsgroep Schoonhoven
Vrouwenontmoetingsgroep Stolwijk-Haastrecht
Mannenontmoetingsgroep Stolwijk/Haastrecht/Bergambacht
Zwemlessen en ontmoeting statushouders Bergambacht

Aantal
20
15
24
19
20
9
37

Speciale ontmoetingen met statushouders:
Huiswerkklas Haastrecht ( aantal is een schatting)
MonkeyTown Gouda ouders en kinderen
Bijeenkomst Het Kwartier in Stolwijk
Opening Huis van Noord zaterdag
Internationale vrouwendag in De Waard Bergambacht
Project Kleurrijk, ouders, kinderen
Wereld vluchtelingendag 20-6
Kindervakanties ouders begeleiders kinderen wegbrengen
Uitreiking zwerfboeken in Concordia
Bezoek aan Openluchtmuseum Arnhem
Wereld Café muziekavond in Concordia
Verborgen boodschap Cultuurhuis

30
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1

Subtotaal m.b.t. doelstelling subsidie
Coaching vrijwilligers
Coaching overleg coördinatoren
Vrijwilligersmiddag KIC
Subtotaal overige bijeenkomsten

TOTAAL ONTMOETINGEN IN 2018

194
1
1
1
3

197

Afgesproken doelstelling voor de subsidie van de gemeente Krimpenerwaard bedroeg 100
ontmoetingen in 2018.
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Ten slotte
Aan het eind van dit jaarverslag willen we iedereen bedanken die samen met ons gewerkt
heeft aan het verbeteren van de sociale integratie van statushouders in de Krimpenerwaard.
Allereerst zijn dat onze vrijwilligers die elke keer weer klaarstonden om al de genoemde
activiteiten mogelijk te maken. Het is ook fijn om te constateren dat onder deze vrijwilligers
al diverse (ex) statushouders zijn, die het belangrijk vinden om nu zelf de handen uit de
mouwen te steken om nieuwkomers te verwelkomen, te informeren en op gang te helpen om
een nieuwe toekomst op te bouwen.
Daarnaast willen we ook degenen bedanken die hebben bijgedragen aan onze specifieke
projecten, zoals kerken in de Krimpenerwaard, Rabobank, gemeente Krimpenerwaard, Wij
doen Mee en vele anderen. Vermeldenswaard is ook de verder uitgebreide samenwerking
met de bibliotheek, de welzijnsstichtingen en Vluchtelingenwerk.

Voor 2019 hopen we op een verdere uitbreiding van onze werkzaamheden waarbij de nadruk
komt te liggen op het verder ontwikkelen van taalstages, arbeidsparticipatie en het Bewegen
Werkt project. Tevens zien we uit naar een uitbreiding van de samenwerking met de
woningbouwverenigingen.
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