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Inleiding
Ook het jaar 2017 kenmerkte zich door een bestendige en stevige groei van de
werkzaamheden van KIC. Door de structurele subsidie van de gemeente Krimpenerwaard kon
door de stichting een coördinator aangesteld worden, zodat de activiteiten uitgebreid konden
worden. KIC is nu actief in 6 kernen van de Krimpenerwaard (Bergambacht, Stolwijk,
Haastrecht, Gouderak, Lekkerkerk en Schoonhoven) en hier worden tientallen
ontmoetingsochtenden georganiseerd.
In dit jaarverslag informeren wij u graag over onze diverse activiteiten in 2017. Een jaar waarin
we meer aandacht konden besteden aan het verbeteren van de sociale integratie van
statushouders in de Krimpenerwaard. Mede door de inzet van meer dan 75 vrijwilligers
hebben de ontmoetingen van KIC geleid tot een groei op het gebeid van participatie. Hoe dit
is vormgegeven, leest u in dit jaarverslag.

Het bestuur van Krimpenerwaard Intercultureel,
Herman Stomphorst, Wilbert van Straaten, Jos Hoogerwaard,
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Vrouwengroepen
In 2017 zijn er vele bijeenkomsten geweest met de verschillende vrouwengroepen in
Haastrecht-Stolwijk, Bergambacht, Lekkerkerk en Gouderak. In oktober konden we starten
met een nieuwe ontmoetingsgroep in Schoonhoven. Per kern werden de volgende
ontmoetingen georganiseerd:
Vrouwen ontmoetingsgroepen
Stolwijk-Haastrecht
Bergambacht
Lekkerkerk
Gouderak
Schoonhoven

KIC Schoonhoven Kookt

Aantal
18
20
15
21
7

Ontmoeting in Bergambacht

Tijdens de ontmoetingsochtenden werden er zeer diverse onderwerpen behandeld zoals
voorlichting over onder andere fysiotherapie, logopedie, verloskunde en de Internationale
schakelklas. Ook werden er workshops gegeven over o.a. Curriculum Vitae opstellen, sporten
op een sportschool, muziek maken, tekenen en bloemschikken. Tijdens de ochtenden werd er
extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de vrouwen en het verbeteren van de
arbeidsparticipatie. Daarom is er onder leiding van een accountmanager van de gemeente
Krimpenerwaard een training over solliciteren gegeven. Tijdens een speeddate sollicitatie die
daarop volgde bij Landal GreenParks mochten een aantal deelnemers van onze groep direct
aan het werk. Ook in de lijn van het verbeteren van de arbeidsparticipatie is er in 2017 een
start gemaakt met het vinden van vrijwilligerswerk, stageplaatsen en taalstages voor vrouwen.
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Mannengroepen
In de gemeenten Bergambacht, Haastrecht-Stolwijk en Lekkerkerk werden mannen
ontmoetingsgroepen georganiseerd. Totaal waren er 14 ontmoetingen. Op het programma
stonden leerzame thema’s zoals fotografie, muziekinstrumenten uit verschillende landen,
waterwerken in Nederland en Syrië, de werking van molens, een bezoek aan het Gemaal de
Hoge Boezem in Haastrecht en een bezoek en uitleg over De Reeuwijkse Plassen.
Mannen ontmoetingsgroepen
Bergambacht/Stolwijk/Haastrecht
Lekkerkerk

Aantal
10
4

Varen op de Reeuwijkse Plassen

Deelname aan kerstmarkt in Haastrecht
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Taalmaatjes en taallessen
In Stolwijk, Bergambacht en Gouderak werden 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 jaar actief. Deze taalmaatjes begeleiden en
bevorderen de taalontwikkeling van de statushouder. Per jaar wordt er 2 keer een
bijeenkomst georganiseerd waarin de taalmaatjes elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen
en zelf ook bijgeschoold worden. Voor het bevorderen van taalonderwijs bij statushouders
wordt er goed samengewerkt met het taalhuis van de Bibliotheek Krimpenerwaard.

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 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. Vorig jaar werd die
gevonden bij de Rabobank en andere organisaties uit de Krimpenerwaard zoals Rotary. In
2017 heeft KIC 2 keer het diplomazwemmen mogen organiseren en daarbij hebben totaal 16
vrouwen van niet-westerse afkomst hun zwemdiploma A behaald. Ook heeft 1 Somalische
vrouw al door het KIC zwemmen een A en B-diploma gehaald.
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.
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Overige activiteiten

Internationale vrouwendag
Op 11 maart heeft KIC de Internationale vrouwendag voor de
Krimpenerwaard georganiseerd. Meer dan 80 vrouwen hebben hieraan
deelgenomen. Zoals elk jaar stond deze dag in het teken van
strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal in de
wereld. Verhalenverteller Stella Speksnijder kwam de ochtend openen
met een mooi verhaal en ’s middags verzorgde “Atelier Lokaal” een
creatieve workshop. Over de dag verdeeld werden er diverse workshops gegeven. Het
lunchbuffet werd verzorgd door de deelneemsters zelf. Iedereen nam iets lekkers mee uit de
keuken van het land van haar herkomst. Tussentijds en aan het einde van de middag was er
muziek uit diverse landen en kon er worden gedanst. Om 15.15 uur werd de dag afgesloten
door Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek.
Arabische filmavond in Concordia
In Cultureel Centrum Concordia in Haastrecht vond
vrijdagavond 24 maart de eerste editie plaats van een
interculturele avond georganiseerd door Concordia en
Stichting Krimpenerwaard Intercultureel. Ruim 140
bezoekers genoten van de muziek van Shaza Hayek en
de film The Idol die in het Arabisch gesproken met
Nederlandse ondertiteling op groot scherm werd
vertoond. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek opende de
avond en de vertaling werd gedaan door Yara Barazy.
Fietsen project KIC samen met Rotary
Op 8 juni werd het fietsenproject van KIC met Rotary
Schoonhoven zeer succesvol afgesloten met de
overhandiging van maar liefst 45 gebruiksklare fietsen
aan statushouders. Tijdens een feestelijke bijeenkomst
ontvingen zij uit handen van wethouder Lavinja
Sleeuwenhoek de fietsen op sportpark Weydehoeck in
Lekkerkerk.
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Organisatie Buurt barbecue in Lekkerkerk
In samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard, de
buurtbewoners van het K5 gebouw, de statushouders en
tevens bewoners van het K5 gebouw in Lekkerkerk heeft
KIC op 5 juli een zeer geslaagde buurtbarbecue
georganiseerd. De kennismaking onderling verliep in een
prettige sfeer en in de toekomst weten de nieuwe en
oude buurtbewoners elkaar nu makkelijk te vinden.
Inloophuis Haastrecht door KIC vrijwilliger Annemieke Bosman
In de zomervakantie was er voor veel kinderen uit de
vluchtelingen gezinnen 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.
Bezoek aan de Tweede Kamer en het Binnenhof
Op donderdag 5 oktober bezocht een grote groep
vrouwen uit de Krimpenerwaard het Binnenhof. Op
initiatief van KIC kregen zij een rondleiding door de
Tweede Kamer, een lezing over onze democratie en
brachten een bezoek aan de Ridderzaal. Prodemos (huis
voor democratie en rechtstaat) verzorgde deze leerzame
excursie.
Bezoek aan kunstenaars en tuincentrum Lekkerkerk
In december ging de KIC-groep Lekkerkerk op bezoek bij
tuincentrum Tiendhoek. In de koffiecorner waren de
kunstenaars Ina Hoeneveld en Anita door KIC
uitgenodigd. Zij hadden diverse stoeltjes geboetseerd en
de KIC-vrouwen mochten een stoel kiezen die het beste
bij hen paste. Iemand koos een kuipstoel omdat het
veilig en warm voelt. Een ander koos een oversized stoel,
zodat er ruimte is voor iedereen. Het was een bijzondere ochtend.
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Financiën 2017
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Bijlagen

Overzicht ontmoetingsmomenten 2017

Ontmoetingen
Vrouwenontmoetingsgroep Bergambacht
Vrouwenontmoetingsgroep Gouderak
Vrouwenontmoetingsgroep Lekkerkerk
Vrouwenontmoetingsgroep Schoonhoven
Vrouwenontmoetingsgroep Stolwijk
Mannenontmoetingsgroep Stolwijk/Haastrecht/Bergambacht
Mannenontmoetingsgroep Lekkerkerk
Speciale ontmoetingen met Statushouders
 Schoonhoven Kookt
 Kerstmarkt Haastrecht
 Bezoek aan Binnenhof/2e kamer Den Haag
 Solliciteren/CV/ Landal GreenParks’
 Fietsen overhandigen Rotary op Weidehoeck
 Taalbrunch Lekkerkerk
 Buurt barbecue K5 gebouw Lekkerkerk
 Arabische Avond Concordia Haastrecht
 Internationale vrouwendag Cultuurhuis Krimpen a/d Lek
 Naailessen Bergambacht (4x)
 Kinderprogramma’s vakantie/uitjes/knutselclub (4x)


Zwemlessen en ontmoetingen statushouders Bergambacht

Aantal
20
21
15
7
18
10
4

Totaal 17
totaal 37

Subtotaal m.b.t doelstelling subsidie

149

Coaching vrijwilligers

3

Subtotaal overige bijeenkomsten

3

TOTAAL ONTMOETINGEN IN 2017

152
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Afgesproken doelstelling voor de subsidie van de gemeente Krimpenerwaard bedroeg 100
ontmoetingen in 2017.

Ten slotte
Aan het eind van dit verslag 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 degene bedanken die hebben bijgedragen aan onze specifieke
projecten, zoals Rotary, Rabobank, Gemeente Krimpenerwaard, Wij doen Mee en vele
anderen. Ook de samenwerking met de bibliotheek en vluchtelingenwerk heeft KIC uitgebreid
in 2017. Uit het rapport Netwerk analyse van de Gemeente Krimpenerwaard blijkt dat KIC
samenwerkt met veel verschillende organisaties.

Voor 2018 hopen we op een verdere uitbreiding van onze werkzaamheden waarbij de nadruk
komt te liggen op het verder ontwikkelen van taalstages en arbeidsparticipatie.
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