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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 

Juist nu 

De bestaande en nieuwe Corona-beperkingen eisen hun tol. Dit raakt alle Nederlanders en dus ook aan onze nieuwe 

landgenoten. Juist zij ondervinden extra impact van de maatregelen. Contacten zijn moeilijker en samenkomsten 

minder. Hier kunnen we ons bij neerleggen. Maar dat is zeker niet waar KIC voor staat! Juist nu willen en zullen wij er 

zijn voor onze nieuwe buren. We gaan er alles aan doen om binnen de beperkingen die er zullen zijn, juist de 

mogelijkheden te vinden om het verschil te maken. 

We zijn daarom gestart met het organiseren van ZOOM bijeenkomsten. De bedoeling is om dit naast de reguliere 

ontmoetingsmomenten te organiseren.  

Om dit waar te maken blijven we op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers die een steentje willen bijdragen.  

Juist nu! 

 

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 

 

Onze website is vernieuwd! 

www.krimpernerwaardintercultureel.nl 
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CHEESE 🧀  EXPERIENCE VOOR AARON       VAN TAALSTAGE NAAR WERK 

Aaron is in 2015 gevlucht uit Eritrea en woont sinds 2017 in 

Schoonhoven. Aaron is inmiddels klaar met zijn inburgering 

en wil graag aan de slag. Zeker in deze tijd is dat moeilijk. 

Aaron spreekt redelijk Nederlands, maar kent veel woorden 

nog niet. Om Aaron te helpen heeft KIC al taalstages voor hem 

gevonden bij een kringloopwinkel in Gouda en bij de 

Mengelmoestuin in Bergambacht. Bij de kringloopwinkel 

heeft Aaron fietsen gerepareerd wat hij erg leuk vond. Bij de 

mengelmoestuin kon hij helpen met tuinklussen en als Imker 

helpen. In Eritrea had Aaron ook, naast wat vee, bijen. 

Na enig speurwerk is voor Aron na zijn Taalstages nu een echte baan gevonden. Kaasboerderij Schep in Bergambacht 

zocht voor de maandag iemand die kon helpen in de kaasmakerij. Na een leuk gesprek besloten ze Aaron een kans te 

geven, zijn eerste betaalde baan, Succes Aaron! 

 

ZWEMDIPLOMA-FEEST IN STOLWIJK 

In september werden er in Ons Polderbad in Stolwijk 5 

speciale zwemdiploma’s uitgereikt. 

Via een gezinshereniging kwamen de 4 Syrische broers naar 

Stolwijk. Om een goede aansluiting in het dorp te krijgen 

wilden ze heel graag gaan voetballen. En die aanvraag werd 

door het Jeugd Sport en Cultuurfonds aanvaard. Maar ze 

hadden nog geen zwemdiploma. Eigenlijk een ‘must’in ons 

waterrijke land. Vandaar dat KIC coördinator Stolwijk Joke 

Smit een gespecialiseerde aanvraag indiende bij Nationaal 

Fonds Kinderhulp. En deze werd gehonoreerd. Samen met de 

ervaren zweminstructrice Rettie Kapteijn en Ons Polderbad 

manager Bart Boevink werd een strak lesschema opgezet van 

4x per week zwemmen in aanwezigheid van een tolk omdat de jongens nog geen Nederlands spraken. De tolk bekende 

ook geen zwemdiploma te hebben en wilde graag mee oefenen. 

Zo kon het gebeuren dat er vorige week 5 zwemdiploma’s werden uitgereikt. 

Na de overweldigende positieve reacties op dit artikel in het AD willen we graag volgend jaar een vervolg geven aan 

de zwemlessen voor volwassenen. We gaan met Ons Polderbad in overleg om volgend jaar een hele groep op te 

starten. Inmiddels inventariseren we de belangstelling onder volwassen mannen.  

Ken jij iemand die graag zijn zwemdiploma wil halen stuur dan een persoonlijk bericht of mail naar 

h.dejong@kicnetwerk.nl 
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KINDERVAKANTIEWEEK 

Een groep kinderen van statushouders uit de 

Krimpenerwaard ging dit jaar voor de derde keer 

mee op kamp! Dit jaar naar Hierden middenin de 

bossen kamperen met totaal 60 kinderen. Er werden 

hutten gebouwd, levend stratego gespeeld, films 

bekeken, speurtochten gemaakt. Er was een 

waterspektakel, een discoavond en lekker (halal) 

eten. Het kamp wordt al ruim 20 jaar voortreffelijk 

georganiseerd door een enthousiaste groep 

leerkrachten uit de omgeving van Rotterdam. Bij het 

verlaten van de bus zaterdag 25 juli was iedereen het 

er over eens: volgend jaar weer mee met de IKVW! 

 

 

WE ZIJN WEER BEGONNEN 

 De ontmoetingsgroepen zijn in september 

opgestart. Bijpraten over de vakantieperiode en 

hoe we om moeten gaan met de Corona 

maatregelen, met name nu ze weer zijn 

aangescherpt. Als extra verbindingsmiddel 

hebben we nu Zoom geïnstalleeerd en in gebruik 

genomen bij diverse statushouders en KIC.  

 

 

Want, juist nu moeten we vragen bespreken en verduidelijke 

als: Wat moet je doen als je verkouden wordt? Wat moet je 

doen als een gezinslid in quarantaine moet? Krijg ik ook een 

vaccin? Wil je even deze papieren uitleggen?  

Kortom, het is direct alweer volle bak. En dat allemaal op 1.5m 

en met behulp van Zoom, dankzij de inzet van vrijwilligers. 

Vermeldenswaars is tevens dat we nieuwe locaties hebben 

gevonden voor de groep in Bergambacht en Schoonhoven. 
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WINNAARS PRIJSVRAAG – MOLENWAARD                                          5 JAAR KIC 

Het vieren van het eerste KIC 

lustrum was een succes en de 

mooie reacties hierop waren 

hartverwarmend. Na de 

boomplanting in Schoonhoven 

ter markering van het lustrum, 

werden honderden kleine 

boompjes thuis geplant. Hierbij 

hadden we een prijsvraag 

uitgeschreven waaraan 

fanatiek is meegedaan. Het was dan ook niet eenvoudig voor het bestuur 

om een keuze te maken uit alle foto’s, maar het is gelukt. 

De 6 winnaars en hun gezinnen mochten een mooie verzorgde dag vieren 

bij de Avonturenboerderij Molenwaard. Ook het bestuur van KIC was 

aanwezig om op deze wijze ontspannen bij te praten met de deelnemers 

van de KIC aktiviteiten. 

De winnaars hebben vol plezier een onvergetelijke en Hollandse middag meegemaakt. 

 

PARELTJES – WEGWIJS MAKEN 

 In het voorjaar 2020 kwamen ze in Stolwijk wonen. Voetballen, dat zouden ze heel 

graag willen. Maar waar doe je dat, waar haal je dan spullen en wat kost dat? “Kan 

iemand mij helpen?” vroeg Wahaziri. “Ja hoor, dat kan ik”, zei Karina. En ze schakelde 

haar ouders in voor ‘€-hulp’. Zo is de pret begonnen.  

Eerst voetbalschoenen, scheen- 

beschermers en kousen kopen. Niet 

alleen voor Wahaziri, maar ook voor 

haar broertje Semere en zusje Bana.  

Voor de eerste voetbal training waren 

ze natuurlijk best zenuwachtig, maar 

Karina heeft ze opgehaald en wegwijs 

gemaakt bij VV Stolwijk.  

 

Samen voetballen ze nu in hetzelfde team. 
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