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NIEUWSBRIEF JUNI 2019 

Integratie door werk – meer kansen op werk voor nieuwkomers 

Zo heet het rapport dat de SER uitbracht deze maand. Een rapport waarvan de aanbevelingen zeer goed aansluiten 

bij het beleid en werkwijze van KIC. Zo worden genoemd en daarna uitgewerkt: maatwerk, effectievere ondersteuning 

bij het zoeken naar werk, een goede infrastructuur. En juist zo’n rapport stimuleert ons om met nog meer inzet door 

te gaan met de activiteiten van KIC.  

Doet u mee?  

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 

 

 

KIC WELKOM IN DE ONTMOETINGSKERK BERGAMBACHT 

Sinds maart 2019 kan de KIC-ontmoetingsgroep van Bergambacht 

gebruik maken van de Ontmoetingskerk en daar zijn we heel blij mee. 

De leiding van de KIC groep Bergambacht is in handen van Joke Smit 

en Ingrid Rietveld en zij worden ondersteund door vrijwilligers van de 

Ontmoetingskerk.  

Op vrijdagochtend 3 mei om 9 uur startten we met koffie en een 

creatieve groen-workshop georganiseerd onder leiding van Corrie van 

Kooten. Corrie maakte met een groep van ruim 20 dames een prachtig 

bloemstukje dat bestond uit een kop en schotel gevuld met mooie 

voorjaarsbloemen en groen. Tijdens de workshop werd er alleen Nederlands gesproken en na dit creatieve deel werd 

er een uur taalles gegeven door Ingrid Rietveld, bevoegd docent. Omdat het vakantie was werd er in een andere 

ruimte door meer dan 10 kinderen geknutseld, gekleurd, tafelvoetbal gespeeld en plezier gemaakt.  

Bijzonder deze ochtend was dat 3 vrouwen van de familie Yousef verwelkomd werden. Ze zijn nog maar net vanuit 

het AZC gekomen en wonen nu in Bergambacht en zijn nog zonder enige kennis van de Nederlandse taal en het dorp 

Bergambacht. Waar is de bibliotheek ..., hoe moet ik ..., waar woont de dokter ..., wie kan mij helpen met ... (en 

allemaal in het Arabisch). Er waren veel vragen en dan is het mooi om te merken dat andere vrouwen die al iets langer 

in Bergambacht wonen direct elkaar gaan helpen. 
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Lia was er ook en maakte kennis met haar taalmaatje Alnaz om door te nemen welke taalhulp er nodig is. Hierbij was 

een Eritrese tolk nodig, omdat Alnaz nog nauwelijks Nederlands spreekt. Simret die al langer in Bergambacht woont, 

vertaalde alle vragen en antwoorden van Lia en Alnaz. 

Ook komen de vrouwen met brieven die ze niet begrijpen. Joke Smit leest dan de brieven en legt uit of er iets gedaan 

moet worden of wijst de vrouwen de weg naar andere hulpverleningsinstanties. 

Hier zien we met eigen ogen hoe een echt en praktisch verschil gemaakt wordt in het leven van mensen die 

noodgedwongen op zoek moesten naar een veilige woonplaats. 

 

WERKSTAGE VOOR MAHMOUD 

Mahmoud woont sinds 2015 in Bergambacht en heeft in 2016 zijn diploma Nederlands A2 behaald. Toen begon het 

zoeken naar een baanen dat was moeilijk. Eerst heeft Mahmoud veel vrijwilligerswerk gedaan onder andere als 

chauffeur voor de SWOB en een werkervaringsstage bij PPP-Agro uit Zegveld. Maar wat kon hij gaan doen in 

Nederland? Hij was ook al wat ouder en de taal blijft moeilijk. Toch wist Mahmoud zijn VCA (diploma veiligheid) te 

behalen via de gemeente. En veiligheid is een zeer interessant thema voor hem. 

In Syrië was Mahmoud agrarisch ingenieur en werkte voor een groothandel van landbouwproducten waaronder 

meststof, pesticiden en zaden. Hierdoor was Mahmoud goed op de hoogte van chemische producten en wat nodig is 

voor veilig vervoer van deze producten. 

We zijn op zoek gegaan naar een 

werkervaringsstage in de Veiligheid. 

Deze werd gevonden bij Stolt-Nielsen in 

Moerdijk; zij slaan chemische producten 

over in heel Europa en zochten nog 

iemand die veiligheidscontroles wilde 

doen op het terrein. Zij waren bereid 

Mahmoud een kans te geven. Mahmoud 

heeft het erg naar zijn zin en ook Stolt-

Nielsen is tevreden. Misschien krijgt 

Mahmoud een betaalde baan als ze 

beiden zo tevreden blijven. 
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BEWEGEN WERKT: ZWEMMEN VOOR DAMES IN DE LOETE 

Sinds 2018 loopt het project Bewegen Werkt voor vrouwelijke 

statushouders. Dit om bij te dragen aan het verbeteren van de 

arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders die verder van de 

arbeidsmarkt afstaan. Sport en beweging leveren hierop een zeer 

postieve bijdrage. 

Als een speciale extra mogelijkheid wordt De Loete enkel voor 

vrouwen opengesteld op 4 zaterdag-ochtenden in juni.  

Zegt het voort. 

Contactpersoon is Tjally de Joode (tel. 06-53393067). 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE LEIDERS VOOR IKVW UIT DE KRIMPENERWAARD 

Stichting IKVW (Inter Culturele Vakantie Weken) organiseert al 19 jaar vakanties voor kinderen die anders niet op 

vakantie kunnen. Vorig jaar gingen er met deze organisatie voor de eerste maal een aantal kinderen via KIC op vakantie 

en het was een doorslaand succes. Kinderen kwamen blij, moe en zeer voldaan met een grote lach op het gezicht 

terug. Het aantal plaatsen is beperkt maar ook in 2019 gaan er 13 kinderen uit de Krimpenerwaard met IKVW op 

vakantie. Ook hebben we 5 jongeren gevonden uit de KIC-gelederen die als leiding met deze kampen mee willen gaan. 

Om als leiding mee te gaan is er eerst een kennismakings-

gesprek en daarna ga je op leiderstraining. Best spannend dus. 

Maar na een fijn kennismakingsgesprek werden de leiders 

toegelaten tot het leidersteam en daar zijn we heel trots op. 

Yaman en Yazan Atallah, Amira Sakmani, Kulnaz en Alla Alweso:  

Heel veel succes als nieuwe leiders. 
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WERELD VLUCHTELINGENDAG 2019 

Wereld Vluchtelingendag wordt sinds 2001 gevierd in meer 

dan 100 landen. De noodzaak om bescherming te bieden aan 

vluchtelingen is ook in de Krimpenerwaard actueel. Deze 

ochtend willen we elkaar ontmoeten en elkaar er toe 

aanzetten om te blijven streven naar steeds betere integratie 

en oplossingen voor vluchtelingen die op zoek moesten naar 

een betere toekomst. 

We hebben een programma samengesteld waar je kunt 

genieten van gezelligheid, muziek en dans, koffie/thee/fris, 

informatie over inburgering, netwerken en kennismaken. 

Om 11.30 staat er een heerlijk wereldbuffet klaar met hapjes 

uit zeer diverse windstreken. 

 

 

 

 

 

 

MET KIC NAAR PLASWIJCKPARK 

 Vorig jaar is er tijdens de ouderenmiddag gecollecteerd voor de 

kinderen van “Krimpenerwaard Intercultureel” in Gouderak. Van 

deze opbrengst en met hulp van vrijwilligsters zijn we in de 

meivakantie met z’n 23-en een dagje uit geweest naar 

“Plaswijckpark” in Rotterdam. Het was geweldig om de kinderen te 

zien spelen en genieten, ze kregen er geen genoeg van. Ook de 

moeders en vrijwilligsters hebben ervan genoten.  

Na nog een lekker ijsje voor de kinderen was het veel te snel tijd om 

weer naar huis te gaan. We hebben een gezellige, geslaagde dag 

gehad, waarvoor we onze Hemelse Vader, de gevers en 

vrijwilligsters heel hartelijk bedanken! 
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