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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 

Dichtbij op afstand 

Normaal gesproken is het nu de tijd om wat afstand te nemen. Maar dat klinkt dit jaar heel anders. We hebben al 

zoveel afstand genomen van elkaar door de Corona pandemie. Dus nog meer afstand nu? 

Onze wens en oproep is om juist nu dichter bij elkaar te zijn, elkaar figuurlijk vast te houden en in het oog te houden. 

Dat kan ook op afstand. Er zijn voldoende hulpmiddelen zoals Zoom, om dichtbij op afstand te zijn. 

Vanaf deze plaats wensen we u allen hele goede dagen toe en we kijken alweer uit naar het nieuwe jaar. 

In deze nieuwsbrief bieden we u een selectie van recente KIC activiteiten. 

Volgt u ons ook op onze (vernieuwde) website www.krimpenerwaardintercultureel.nl 

Helma Graveland 

Coördinator KIC 

06 – 48 82 92 04 

h.dejong@kicnetwerk.nl 
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LESGROEP OM AAN INBURGERINGSPLICHT TE VOLDOEN 

door Corine de Haij, coördinator Taalhuis, de Bibliotheek Krimpenerwaard 

Elke statushouder moet aan de inburgeringsverplichting voldoen om in aanmerking te 

kunnen komen voor een (nieuwe) verblijfsvergunning. Een onderdeel van de verplichting is 

het afronden van het inburgeringsexamen. Dit examen bestaat een aantal onderdelen voor 

de taalvaardigheid, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Om deze 

examens te kunnen doen, ontvangen statushouders een budget bij DUO van € 10.000. Hiervoor kunnen ze bij een 

erkende Taalschool lessen volgen. Maar… voor een deel van de statushouders is dit budget niet voldoende. Zij hebben 

daardoor geen les meer, terwijl ze nog een of meerdere examens moeten doen. Dat  zorgt voor het bijkomend 

probleem dat zij hun lening bij DUO moeten terug betalen. Een schuld dus. 

De gemeente heeft besloten deze statushouders te helpen en heeft het Taalhuis gevraagd de zogeheten 

‘Ondertussengroep’ in te richten. Deze groep is onlangs van start gegaan. Statushouders die geen lessen meer kunnen 

volgen bij een taalschool, maar nog wel op moeten voor een of meerder examens kunnen gratis les krijgen van een 

professionele docent. Voor elke statushouder wordt een apart leertraject samengesteld gericht op die 

examenonderdelen waar nog examen in gedaan moet worden. Ook wordt vanuit het Taalhuis alles met DUO geregeld 

om te zorgen dat ze hun inburgeringsexamen daadwerkelijk kunnen afronden. 

Kent u statushouders die in deze situatie zitten? Verwijs hen dan door naar Corine de Haij van het Taalhuis 

Krimpenerwaard: tel. 0182 385406 of mail. Ook kan de statushouder altijd naar een van de spreekuren komen. Voor 

openingstijden zie website. 

SINTERKLAAS - ACTIE PEPERNOOT 

En dan lekker spelen met je eerste echte Sinterklaas cadeau. Zo bijzonder om te 

zien dat de vrijwilligers van KIC de wensen van de kinderen via Whatsapp en 

telefoon bij de Sint bekend konden maken. Het werd financieel mogelijk gemaakt 

door de actie Pepernoot van Nationaal Fonds Kinderhulp en  Leergeld Nederland;  

we mochten voor 188 kinderen van de bezoekers van de ontmoetingsgroepen 

en/of minima-gezinnen een cadeau uitzoeken. Het was een flinke klus, maar 

opnieuw een zeer geslaagde actie. In samenwerking met Gemeente 

Krimpenerwaard, Stichting SWOS, SWOK-Midden, WON. 

NATIONALE VRIJWILLIGERSDAG 

Maandag 7 december was het nationale vrijwilligersdag. Als symbool naar al onze 

vrijwilligers hebben wij een bloemetje overhandigd aan onze zwemcoördinator 

Tjally de Joode. Lees wat onze vrijwilligers zo bijzonder maakt via onderstaande 

link. 

 

 

 

Lees verder 
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UITDEELACTIE LEKKERKERK 

Wat een super actie van Perfecthomeshop. Goederen die niet aan de eisen van 

klanten voldoen, komen meestal retour. Dat betekent dat deze producten niet 

meer als echt nieuw verkocht kunnen worden. Elk bedrijf staat dan voor de 

keuze, “Wat doen we met de retourgoederen, weggooien of een tweede kans 

creëren en er andere mensen blij mee maken?” 

Bij de Perfecthomeshop wisten ze het wel. “We zijn doordrongen van het feit dat alleen een circulaire economie 

toekomst heeft. Met andere woorden; het opnieuw en duurzaam gebruiken van retourgoederen en zo 

kapitaalvernietiging tegen gaan. Daarom hebben we besloten om deze goederen gratis ter beschikking te stellen aan 

mensen die ze heel goed kunnen gebruiken.” 

Statushouders in Lekkerkerk werden via de speciale WhatsApp-groep van KIC uitgenodigd om te reageren op de 

aangeboden goederen. Via foto’s en omschrijving kon men een matras, bed of kast aanvragen. In 1 ochtend werden 

alle goederen aan een nieuwe eigenaar gekoppeld. 

Maar hoe ga je 35 van die grote matrassen en kasten uitventen in coronatijd? 

Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek stelde onmiddellijk de kantine 

beschikbaar voor opslag en uitgifte. Top dat we op deze manier kunnen 

samenwerken en veel mensen konden blij maken met deze actie. We zijn van 

plan om deze actie te herhalen en hopen dat meer ondernemers hun 

retourgoederen beschikbaar willen stellen aan mensen die dat heel hard 

nodig hebben.  

 

 

 

WIJ ZOOMEN DOOR 

Het lijkt alweer een gewone dag waarin we meerdere Zoom-bijeenkomsten tegelijk organiseren en faciliteren. Wat 

zijn we trost op de vrouwen die Zoom installeerden op hun telefoon en direct deelnamen aan de eerste KIC Zoom-

bijeenkomsten. Hilarisch ook. Want iemand wilde zo graag meedoen, toen ze geen toegang kreeg tot de Zoom-sessie 

rende ze naar het huis aan de overkant in dezelfde straat (waar de organisator woont) en riep “Ik wil ook in de Zoom, 

maar het lukt niet, help me”.  

Om een idee te krijgen, enkele onderwerpen die we bespreken met elkaar:  

• Nieuwe Corona maatregelen 

• Gebuik van mondkapjes 

• Quarantaine, hoe wie wat wanneer  

• Actie Pepernoot 

• Donorregister 

 

RTV Krimpenerwaard Het Kontakt KIC 
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AHMAD VINDT TAALSTAGE BIJ SANDOZ/NOVARTIS 

door Ingrid Rietveld 

Onlangs bezocht Ahmad het distributiecentrum in Almere-Stad waar hij de komende 6 maanden 

in de productie zal gaan werken. In Syrië had hij een goedlopende apotheek waar hij 14 jaar met 

veel plezier werkte. En toen kwam de  oorlog. Hij vluchtte naar Nederland en later volgden zijn 

vrouw en 3 kinderen. Inmiddels heeft zijn vrouw een baan als tandarts gevonden en ging Ahmad 

op zoek naar een taalstage in zijn werkgebied. KIC heeft dit voor hem kunnen regelen. Vanaf 

maandag 4 januari reist hij 3 dagen per week met openbaar vervoer naar Almere. Hij krijgt een 

opleiding van 3 maanden en zal daarna nog 3 maanden zelfstandig aan de slag gaan. We wensen 

hem heel veel succes en danken Sandoz/Novartis dat zij hem deze kans willen geven. 
 

KIDANE HEEFT EEN TAALSTAGE BIJ KAASBOE RDERIJ DE JONGENHOEVE 

 door Wilbert van Straaten 

Kidane woont met zijn gezin in Stolwijk. Ze zijn gevlucht uit Eritrea. Dit jaar was er blij 

nieuws, er is een mooie baby geboren. Kidane is erg trots. In Eritrea werkte Kidane bij 

zijn vader die een boerderij had met ongeveer 30 koeien en 100 schapen, dat is 

middelgroot in Eritrea. Nu Kidane in Nederland is moet hij eerst de taal leren. Hiervoor 

moet hij nog drie maanden naar school in Gouda. Hij heeft nog wat tijd over dus hielp 

hij eerst als vrijwilliger bij de Coop in Stolwijk. Maar het boerenbedrijf trok hem meer. 

Dus zijn we gaan vragen bij de Jongenhoeve in Bergambacht of hij daar mocht helpen 

en het boerenbedrijf in Nederland beter kan leren kennen en ook zijn taal te 

verbeteren. Dat mocht en nu helpt Kidane een dag in de week mee op de kaasmakerij. 
 

STAGE VOOR SURA BIJ KRUIDVAT 

door Lia Fafianie 

Via Ingrid Rietveld hoorde ik dat Sura Meles een stage zocht MBO niveau 1, assistente 

dienstverlening. Haar moeder Huria benaderde mij om mee te helpen zoeken.  

Sura is leerling van het Rijnland College in Gouda, 16 jaar, enthousiast en leergierig. 

Vervolgens zijn Sura en ik op stap gegaan en hebben verschillende winkels en 

bedrijven in Bergambacht en Stolwijk bezocht, sommige meerdere keren om te 

horen of het iets kon worden. Ook hebben we een school, zorgcentra en bedrijven 

via de mail benaderd. We werden 3 maal in Stolwijk ontvangen en zijn 10 keer in 

Bergambacht bij winkels en bedrijven naar binnen gestapt.  

Afgelopen dinsdag werd Sura gebeld door het Kruidvat in Bergambacht, ze mocht komen!  

Nu is ze begonnen en is daar elke donderdag en vrijdag, dit schooljaar.  

Blij met haar stageplek!  

Ik vind het fijn dat het gelukt is voor haar en heb Sura een fijne tijd gewenst op haar stageplek. 
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NIEUWE WET INBURGERING 

door Merel Huisman, beleidsmedewerker gemeente Krimpenerwaard 

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een 

inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. 

Ook is het doel dat zij zo snel mogelijk – het liefst betaald –  werk krijgen, om zo volwaardig mee te kunnen doen in 

Nederland. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Hierbij 

wordt verwacht dat er verbinding wordt gemaakt met de uitvoering van andere taken in het sociaal domein, en in het 

bijzonder met werk en participatie. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe wet zijn: 

• Regie van de inburgering gaat volledig naar de gemeenten en start vanaf het moment dat de statushouder 

gekoppeld is aan de gemeente.  

• Er vindt een brede intake (met leerbaarheidstoets) plaats en er wordt een Plan Inburgering en Participatie (PIP)  

met aandacht voor alle leefgebieden opgesteld. 

• Er wordt ingezet wordt op een hoger taalniveau: B1 (nu is het A2, B1 is nodig voor een MBO opleiding). 

• Er is sprake van duale trajecten waarin taal en werk gecombineerd wordt.  

• Er komen drie leerroutes:  

o Onderwijsroute: mensen onder 27 jaar welke goed leerbaar zijn volgen een taalschakeltraject om hierna 

te starten met een vervolgopleiding.  

o B1-route: mensen ouder dan 27 doen inburgering op B1 niveau waarbij het leren van de taal en 

(vrijwilligers)werk gecombineerd wordt.  

o Z-route: mensen ouder dan 27 waar B1 niet haalbaar is, volgen de zogenaamde Z-route met als doel 

zelfredzaamheid in de samenleving.  

• Het leenstelsel, waarbij statushouders geld lenen om hun inburgeringstraject te bekostigen, wordt afgeschaft. 

• Statushouders worden gedurende het eerste half jaar ontzorgd, d.w.z. vaste lasten (huur, gas, water, licht en 

zorgverzekering) worden verrekend met de uitkering. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan financiële zelfredzaamheid 

van de statushouder. 

• De participatieverklaring blijft. 

De nieuwe wet is van toepassing op degenen die op of na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden. 
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