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NIEUWSBRIEF JUNI 2020 

Lustrum 

Deze maand bestaan wij, Krimpenerwaard Intercultureel (KIC), 5 jaar!!  

En wat hadden we dat graag samen met u gevierd met heerlijke 

internationale hapjes, met muziek en dans. Maar helaas, door Corona 

kwamen we niet met zoveel mensen bij elkaar. Daarom hebben we in 

kleine groepen in de buitenlucht met koffie en taart wel een klein feestje 

gevierd op 1,5 meter afstand met de deelnemers van de ontmoetings-

groepen. Ook hebben we met burgemeester en wethouder een BOOM 

geplant in Schoonhoven en zijn er via de post 300 boompjes bezorgd in de 

Krimpenerwaard bij statushouders, vrijwilligers, werknemers of partner-

organisatie die heeft bijgedragen aan Groei. 

Deze bomenactie staat symbool voor de groei van KIC. Want in die 5 jaar heeft Krimpenerwaard Intercultureel een 

enorme groei doorgemaakt, van een handvol vrijwilligers naar een organisatie met 2 medewerkers en zo’n 100 

vrijwilligers, van enkele deelnemers aan onze activiteiten naar 225 deelnemers, van 1 activiteit in 2015 naar 305 

activiteiten in 2020. 

Samen verder groeien, op weg naar het volgende lustrum. 

 

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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KIC-BOOM MET VEREENDE KRACHT DE GROND IN 

Burgemeester Roel Cazemier heeft vrijdag 19 juni samen met enkele statushouders een boom geplant aan de Adam 

van Vianenstraat in Schoonhoven. Dit ter ere van het vijfjarig jubileum van Krimpenerwaard Intercultureel (KIC). Het 

jubileum werd afgelopen week tevens ruimschoots gevierd met koffie en taart op diverse locaties in de openlucht. 

Bibberend 

Burgemeester Roel Cazemier stelde in zijn speech dat je een boom nooit alleen voor jezelf plant, maar vooral voor je 

kinderen en kleinkinderen.  

Tayyab, die nog maar vier jaar in de Krimpenerwaard woont, vertelde hoe Wilbert namens KIC zijn ‘bibberende 

handen’ vastgreep, deze niet meer losliet en hem op weg hielp. Wilbert motiveerde hem steeds en hielp met 

solliciteren en het vinden van een baan.  

Dennis Gerlof, sinds kort directeur van QuaWonen, vertelde over de samenwerking en het organiseren van 

burenavonden met KIC.  

Vereende kracht 

Het planten van de boom werd een gezellige boel, omdat diverse gasten een schep ter hand namen en het gat vulden 

met aarde. Aref Youssef zorgde met een gieter voor het eerste water. 

Herman Stomphorst, voorzitter van het KIC-bestuur, vertelde dat de boom symbool staat voor de statushouders in de 

Krimpenerwaard, opgegroeid in een land vaak ver hier vandaan. “Ze zijn daar ontworteld, er was geen ruimte voor 

groei. Nu mogen ze hier in Nederland een nieuw en veilig bestaan opbouwen. In het begin is dat vaak moeilijk. Dan 

kunnen de blaadjes wel eens een beetje gaan hangen. De wortels van de boom moeten steeds opnieuw houvast 

zoeken in de Nederlandse grond. Als KIC willen wij er voor hen zijn, ze elke keer genoeg water geven.” 

 

Wie jarig is krijgt meestal cadeaus, maar KIC draaide het om. Het bezorgde bij 300 mensen uit het netwerk een 

boompje per post met het verzoek deze op een mooie plek te planten en goed te verzorgen. 
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FEEST 5 JAAR KIC 

Na ruim 3 maanden kwamen woensdag 17 juni alle groepen eindelijk weer bij elkaar. Op gepaste 

afstand in de buitenlucht. De groep Lekkerkerk in Het Loetbos, Schoonhoven was present in het 

Springerpark, Stolwijk in de Hennepakkers en Haastrecht in de tuin van Ali. De groep 

Bergambacht vierde vrijdag 19 juni bij de Molen het jubileum. De dames hadden elkaar veel te 

vertellen, er werd taart gegeten, koffie 

gedronken en Taalbingo gespeeld. Juist in deze 

week waarin we onder normale omstan-

digheden Wereldvluchtelingendag gevierd 

zouden hebben. Totaal kwamen er ruim 100 

dames op de koffie. Het bruist weer van de ideeën en initiatieven.  

May sprong van pure blijdschap een gat in de lucht.  

 

TAALLESSEN GESTART 

TAALMAATJES TRAINING  

Taalverwerving van analfabeten is een lastig proces waar specifieke vaardigheden bij horen. Op 4 maart hebben we 

een training laten verzorgen door Ursula Zijleman, inburgeringsdocent bij Acceptus Gouda. Ze is gespecialiseerd in 

taalverwerving bij analfabeten. Dat het begeleiden van analfabeten heel lastig is bleek uit het aantal en de variëteit 

van de vragen die er gesteld werden. Daarnaast was er ruimte om ervaringen uit te wisselen en de materialen van 

Stichting Lezen en Schrijven te bespreken. Een leerzame en geslaagde avond. 

NIEUWE INBURGERINGSWET 2021 

Om volwaardig te kunnen meedoen in de maatschappij is een belangrijk principe van het nieuwe inburgeringsstelsel 

dat het leren van de taal wordt gecombineerd met participeren. Bij het leren van taal kan het oefenen in de praktijk, 

door stages, (vrijwilligers)werk of bijvoorbeeld met een taalvrijwilliger via taalcoaching buiten de les (non-formeel 

onderwijs) een belangrijke aanvulling zijn op de lessen in de klas (formeel onderwijs). Het kan ervoor zorgen dat 

inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal sneller en beter leren en dat zij meer maatschappelijke contacten hebben. 

Kortom: de combinatie van het leren van de taal en participeren versterkt elkaar en kan niet los van elkaar worden 

gezien als het gaat om het volwaardig meedoen in de maatschappij. Dit vereist een duaal karakter van 

inburgeringstrajecten.”  

 

Voor het non-formeel taalonderwijs is KIC inmiddels met meer dan 40 taalmaatjes actief in de 

Krimpenerwaard. Doordat ook taalcoaching steeds meer online gedaan kan worden zijn we 

aangesloten bij de organisatie ’Het begint met taal’. Inmiddels zijn we gestart met de materialen 

van spreektaal en de eerste ervaringen zijn positief. 

Daarnaast kunnen vrijwilligers online workshops volgen om hun vaardigheden te vergroten. Ook 

kunnen er e-learning programma’s gevolgd worden.  

 

Het begint met taal: https://www.hetbegintmettaal.nl/taalcoaching/ 
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TAALLES WEER GESTART 

Tijdens de ontmoetingsgroepen in de verschillende kernen in de Krimpenerwaard 

verzorgen wij ook taallessen. Ondanks dat de groepen nog niet zijn gestart, is er in 

Haastrecht alvast een begin gemaakt met de taallessen. We werken met Spreektaal, 

een methode die erop gericht is om beter Nederlands te leren spreken. De dames 

komen op donderdagochtend bij elkaar in Concordia in twee niveaugroepen. Er wordt 

hard gewerkt en veel geleerd. 

SPORTAKKOORD KRIMPENERWAARD 

Op de druk bezochte startbijeenkomst eind januari en in de weken die volgden zijn 

ambities, uitdagingen en ideeën voor het Sportakkoord Krimpenerwaard 

geïnventariseerd. Vervolgens hebben we op een werkconferentie begin maart met een 

kleine veertig betrokkenen een aantal van deze punten geconcretiseerd. Ook zijn er die 

avond nog nieuwe ideeën en kansen voor samenwerking besproken. 

  

Alle bereikte resultaten zijn nu verwerkt in een concept sportakkoord. Stichting Krimpenerwaard Intercultureel en 

Kwadraad Maatschappelijk Werk worden expliciet genoemd, als zijnde de partijen die ervoor gaan ijveren om 

vluchtelingen en andere nieuwkomers, mede in het kader van hun inburgering en integratie, deel te laten nemen aan 

sport. KIC heeft hiervoor al 5 activiteiten opgezet: 

1. Sport- en speelmiddagen voor kinderen met Team Sportservice Krimpenerwaard 

2. Beweeglessen met gymnastiekvereniging KDO in Lekkerkerk 

3. Zwemlessen voor vrouwen in De Hofstee Bergambacht 

4. Vrij zwemmen voor vrouwen in zwembad De Loete Haastrecht 

5. Wandelgroep in Schoonhoven 

https://www.sportakkoord-krimpenerwaard.nl/lokaal-akkoord 
 

MONDKAPJES VAN AREF 

Ook de feestelijke afsluiting van de vastenmaand ramadan ontkomt niet aan de 

coronamaatregelen. Maandag 25 mei hebben we als teken van verbondenheid een 

kleine attentie rondgebracht en zo kwamen we ook bij Fatima en Aref Youseff, 

عل   ابو عارف   

Samen zijn ze 5 dagen per week druk met het vervaardigen van 

mooi sluitende mondkapjes. De materialen worden door 

Stichting SWOS ter beschikking gesteld. In Syrië had Aref een 

eigen naaiatelier met 20 professionele machines en hij is erg 

blij dat hij nu kan bijdragen aan de veiligheid voor veel mensen.  

Mondkapjes zijn telefonisch te bestellen bij SWOS. 
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TAALSTAGE - YEMANE EN ABRAHAM GAAN NAAR PRAKTIJKSCHOOL 

Yemane en Abraham zijn samen in 2016 naar Nederland gekomen; 

uiteindelijk kwamen ze in Krimpen aan de Lek te wonen met hun 

vrouw en kinderen. Inmiddels zijn ze klaar met hun opleiding voor 

de inburgering en toe aan een betaalde baan. Allebei hebben ze al 

oproepbanen gehad en veel vrijwilligerswerk gedaan. 

Maar wat ze echt willen gaan doen is dat wat ze in Eritrea ook 

deden: bouwen en metselen. Hoewel er in de bouw nog best veel 

vraag is, lukte het maar niet om een baan te krijgen. Ze misten 

vaardigheden die in Nederland onmisbaar zijn in de bouw.  

Ze kennen veel materiaal, bouwmethodes en gereedschap niet. 

Ook speelt het een grote rol dat ze een achterstand in taal hebben en geen rijbewijs en auto. 

Daar gaan we aan werken! KIC en de gemeente Krimpenerwaard hebben contact met Rijnmond Bouw uit Rotterdam. 

Er is daar een geweldige praktijkschool waar Yemane en Abraham in 10 weken worden klaargestoomd voor een baan 

in de bouw. Ze leren de Nederlandse metsel- en bouwmethodes en krijgen mee wat ze te wachten staat in de bouw. 

Ze leren de gereedschappen goed te gebruiken. Als ze dit lukt in deze 10 weken dan hebben ze een baangarantie 

dankzij het netwerk in de bouw van Rijnmond Bouw en het als het lukt bij een lokale aannemer via het KIC netwerk.  

22 juni zijn Abraham en Yemane gestart en ze zijn meteen gaan metselen, ze vonden het geweldig. 

Veel succes jongens! 

DAMESZWEMMEN 

 In 2017 is KIC gestart met zwemlessen voor dames 

in zwembad De Hofstee in Bergambacht, waar we 

opleiden tot een zwemdiploma A of B.  

Vorig jaar zijn we een pilot gestart met vrij-

zwemmen in het openlucht zwembad De Loete in 

Haastrecht.  

Na evaluatie door het bestuur van de Vlisterbaden 

is besloten om in plaats van 1 uur zwemmen naar 2 

uur zwemmen op de zaterdagochtend te gaan. Al 

direct bij de start op 13 juni waren er rond de 30 

vrouwen aanwezig (mede door het prachtige weer). 

De kosten bedragen € 2,50 per los kaartje. Door de 

veiligheidsmaatregelen dient er een persoonlijk ID 

pasje (€ 3,-) aangevraagd te worden. 

We zien uit naar een prachtige zwemzomer! 
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PARELTJES 

Zaterdag 11 april werd er bij 180 dames, bekend vanuit de ontmoetingsgroepen, een 

voorjaarsgroet gebracht. Een vrolijk bloeiend plantje, een zakje paaseieren en een mooie 

kaart. Bestuur en vrijwilligers hielpen bij de verspreiding. De reacties waren overweldigend, 

allemaal fijne en lieve berichten in de diverse Whatsapp groepen. 

 

 

De KIC-groep in Schoonhoven kreeg van een gulle gever een groot 

aantal pakketten met boodschappen van de PLUS Supermarkt. 

Wat een geweldig initiatief. De pakketten zijn door vrijwilligers 

thuis bezorgd bij de bezoeksters van de KIC-groep. Alle dames 

waren blij verrast. Om te laten merken dat we de dames niet 

vergeten, kregen zij tevens van de vrijwilligers van KIC een mooie 

kaart door de brievenbus.  

 

 

Er zijn weer 2 fietsen geschonken door een gulle gever.  

In Stolwijk hebben we in februari een burenavond georganiseerd voor een Eritrese familie. 

Het inburgeren gaat stap voor stap verder. Maar met een fiets gaat dat natuurlijk veel sneller.  

De meisjes zijn super blij met de 2 fietsen. 

 

 

GEEN ONTMOETINGSGROEPEN, WEL PERSOONLIJK CONTACT 

Door de maatregelen rondom het Corvid-19 virus konden veel van de activiteiten van KIC geen doorgang vinden. 

Bijeenkomsten zoals ontmoetingsgroepen, diverse evenementen, taalstage gesprekken en het zwemmen en de 

sport&spel instuif, kwamen tot stilstand. Maar er zijn andere activiteiten voor in de plaats gekomen. Via de Whatsapp 

groepen werden veel spullen, kleding en goederen geruild. Via persoonlijke telefoongesprekken werd nagegaan of 

iedereen de maatregelen rondom het Corvid-19 virus begrepen had. Bij alle deelnemers van de ontmoetingsgroepen 

is huis aan huis een presentje bezorgd en bij het aanbellen werden gesprekken gevoerd. Hieruit bleek dat men het 

een eenzame periode vond en uitkeek naar het opstarten van de bijeenkomsten. Men miste het persoonlijke contact. 

Ook het niet kunnen stellen van vragen werd als een gemis ervaren. 

In de Whatsapp groepen zijn honderden reacties binnengekomen. Ook werden de coördinatoren overspoeld met 

persoonlijke vragen via Whatsapp of telefoontjes.  

Op 17 juni zijn in diverse kernen de ontmoetingsgroepen in de buitenlucht gestart. Na de vakantie hopen we weer de 

normale KIC agenda te kunnen volgen. 
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