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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 

Toch weer stapje terug 

We dachten dat we klaar waren met het virus, maar helaas was het virus het daar niet mee eens. Opnieuw wordt aan 

ons allemaal gevraagd om onze bijdrage te leveren aan het terugdringen van de besmettingen. Omzien naar elkaar is 

daar een belangrijk onderdeel van. En dat gaan we doen! 

We respecteren de lockdown en zullen doen wat er mogelijk is binnen de beperkingen. We houden de maatregels 

goed in de gaten en nemen geen onnodige risico’s. De komende maanden maken we ervan wat er mogelijk is. 

Een speciale groet en diepe buiging voor alle vrijwilligers. Jullie hebben, ondanks alle hindernissen, het verschil 

gemaakt voor onze nieuwe buren. 

Fijne dagen toegewenst! 

 

In deze nieuwsbrief bieden we u een 

selectie van recente KIC activiteiten. 

Volgt u ons ook op onze website 

www.krimpenerwaardintercultureel.nl 

Helma Graveland 

Coördinator KIC 

06 – 48 82 92 04 

h.graveland@kicnetwerk.nl 
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NEDERLANDS LEREN NA DE INBURGERING 

Laaggeletterdheid kan een belemmering vormen om volledig mee te doen 

in de maatschappij. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen de 

mogelijkheid krijgt om zich verder te ontwikkelen en na de inburgering 

extra Nederlandse taallessen te volgen. KIC heeft zich in 2019 aangesloten 

bij Het Taalpact Krimpenerwaard. Op de ontmoetingsgroepen wordt in 6 

kernen elke bijeenkomst een uur non-formeel taalonderwijs gegeven. We 

gebruiken hiervoor de materialen van Het begint met Taal, spreektaal 1 en 

2. Onderwerpen die we nu mee werken zijn, Gezondheid, Eten en drinken 

en Wonen. 

Daarnaast is op alle ontmoetingsgroepen van KIC door Sagènn Educatie voorlichting gegeven over extra Nederlandse 

taallessen. Deze taalaanbieder is door de gemeente Krimpenerwaard gecontracteerd om gratis taallessen te 

organiseren voor haar inwoners. Iedereen kan inschrijven. Het cursusaanbod voor NT2 is 26 weken van niveau A0 tot 

B2. Ook zijn er korte taalcursussen gericht op Taal op de werkvloer. 

De intake is in volle gang en de eerste 39 deelnemers gaan de taaltoets maken.  

VRIJWILLIGERSWERK ALFAGROEP VAN START 

door Wilbert van Straaten 

De gemeente Krimpenerwaard, het Taalhuis Krimpenerwaard en KIC hebben 

besloten om een groep statushouders, die onvoldoende de Nederlandse taal hebben 

kunnen leren tijdens de eerste jaren van hun inburgering, te steunen. Hiervoor is een 

Alfagroep gestart. Deze groep bestaat uit 8 mannen en vrouwen uit Syrië en Eritrea 

die nu in de Krimpenerwaard wonen. Zij krijgen twee ochtenden les van een bevoegd 

taaldocent in de Bibliotheek van Bergambacht, volgen een ochtend in de week een 

taalactiviteit in de bibliotheek van hun woonplaats en doen een ochtend in de week 

vrijwilligerswerk. 

Het vrijwilligerswerk is of in Krimpen aan de lek bij Aafke of in Bergambacht bij de 

Mengelmoestuin. 

Bij Aafke hebben we een mooi boeket gemaakt voor een van de deelnemers die 

ernstig ziek is geworden. We hebben het boeket samen bezorgd, veel beterschap 

Ismat! 

Bij de mengelmoestuistuin hebben we kruiden geplukt, 

die we gaan drogen voor een lekker kopje thee. 

Zo werken we elke week samen met de Nederlandse 

vrijwilligers en oefenen de woorden en zinnen die we in 

de taallessen bij het Taalhuis leren.   

We leren ons voorstellen, de kleuren, de dagen van de week en nog veel meer. 

Na een jaar hopen we dat de deelnemers zich veel beter kunnen gaan redden in onze 

ingewikkelde maatschappij! 
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KIC YOUNG ONES VAN START 

door Wilbert van Straaten 

Na een lange tijd mogen we elkaar weer 

ontmoeten. Voor de jongere 

statushouders (16 tot 26 jaar) was nog 

geen ontmoetingsgroep dus daarom zijn 

we gaan samenwerken met de jongeren 

van Driven by Love in Schoonhoven om 

een groep te starten. 

5 oktober zijn we gestart. Uit Haastrecht, 

Stolwijk, Bergambacht en Schoonhoven 

kwamen nieuwsgierige jongens langs. Het 

was erg leuk, we hebben Fifa gespeeld, 

kaartspelletjes en veel gelachen. 

Natuurlijk tussendoor ook veel gepraat 

over de dingen waar je als jongere uit een 

ander land in Nederlan tegen aanloopt. 

School, werk, stages en nog meer. Zo 

hebben we een leuke tijd samen en leren 

we van elkaar. 

Op de tweede avond kwamen er nog veel 

meer jongeren. We hebben met elkaar 

lekker pizza gegeten en natuurlijk gekeken 

hoe Ajax laat zien dat een mix van talent 

uit verschilende landen voor geweldig 

resultaat kan zorgen. 

 

 

 

 

Natuurlijk gaan we door. 

Iedereen is welkom (mits je niet te oud bent      )  

 

 

 

 

 

z 
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TAALSTAGES EN MODE 

door Wilbert van Straaten 

Wat een prachtige jumpsuit is dit. Jamil uit Haastrecht heeft deze ontworpen en gemaakt.  

Jamil is sinds mei dit jaar in Haastrecht komen wonen met zijn gezin. In september is hij 

gestart met zijn inburgeringsexamen. Om de taal echt goed te leren is het natuurlijk goed om 

ook naast school bezig te zijn met taal. Daarom heeft KIC in overleg met de gemeente 

Krimpenerwaard gezocht naar een plek waar hij dit kan doen. 

En die hebben we gevonden! Bij the Melting Shop in Gouda. Zij hebben een atelier en winkel 

in Gouda waar mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kunnen leren en meedoen. 

Ga er eens kijken op Kleiweg 90 in Gouda. Er worden hele leuke artikelen verkocht, kleding 

(o.a. gemaakt door Jamil), sieraden, aardewerk maar ook een lekker koekje en 

streekproducten zijn verkrijgbaar. 

Jamil mag daar een dag per week meehelpen en hij vindt het geweldig, zo kan hij zijn oude beroep (hij had een atelier 

in Syrië) weer eens uitoefenen en kijken of hij hiermee een kans maakt om in Nederland een bestaan op te bouwen. 

Maar eerst goed onze taal leren en mensen leren kennen. Veel succes Jamil. 

SPORT EN BEWEGEN 

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om aan sport te doen. Als 

sporten in het land van herkomst niet gebruikelijk was dan is het 

lastig om je in Nederland aan te sluiten bij een sportvereniging. De 

drempel kan net even te hoog zijn.  

Daarom bieden we via KIC diverse mogelijkheden. Via het 

programma Bewegen Werkt van de gemeente Krimpenerwaard 

geeft de beweeg- en lifestylecoach Cora Heppe voorlichting op de 

KIC-ontmoetingsgroepen over gezondheid en bewegen. 

De volgende sportgroepen zijn wekelijks actief 

· Wandelgroep Schoonhoven 

· Wandelgroep Gouderak 

· Sportgroep Lekkerkerk 

· Zwemmen in de Hofstee 2x/week 

In de herfstvakantie hebben we in samenwerking met Team Sportservice 

Krimpenerwaard in Stolwijk en Schoonhoven een sportinstuif voor kinderen 

georganiseerd.  
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MATRASSEN UITDELEN IN LEKKERKERK 

Dan krijg je weer zo’n leuk telefoontje van de Perfecthomeshop.eu  “Willen jullie nog 

matrassen om uit te delen aan statushouders?” 

Natuurlijk!! 

Goederen die niet aan de wensen of 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?” 

Via de ontmoetingsgroep van KIC werden alle matrassen aan een nieuwe eigenaar 

gekoppeld. Zaterdag konden de matrassen opgehaald worden bij Stichting 

Servicepunt Verenigingen Nederlek. We konden gebruik maken van de kantine om het 

ophalen van de matrassen Corona-proof te laten verlopen. 

Niet iedereen die een matras kreeg beschikte over het juiste 

vervoermiddel. Iemand kwam op de fiets, maar gelukkig was er dan 

weer een ander die ook dat matras met de auto bij de nieuwe 

eigenaar thuis afleverde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONA VOORLICHTING IN SCHOONHOVEN 

De huisarts Dr. Boukes kwam voorlichting geven op de 

ontmoetingsgroep in Schoonhoven over alles wat te maken 

heeft met Corona.  

En natuurlijk hoorde daar ook een zelftest bij. Dat hebben we 

gedaan met alle aanwezigen onder leiding van de dokter.  
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KIC YOUNG ONES VRIJWILLIGERSPRIJS 2021 

Burgemeester Roel Cazemier ging afgelopen vrijdag samen met wethouder 

Lavinja Sleeuwenhoek op pad om de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit te reiken. Ze 

maakten een waarderingstour door de Krimpenerwaard en zetten de Vrijwilligers 

van het jaar 2021 in het zonnetje. 

KIC Young Ones werd met unanieme stemmen gekozen voor deze prijs. 

De jongste loot van de KIC organisatie KIC Young Ones viel ook in de prijzen. Jonge statushouders in de 

Krimpenerwaard vinden het lastig om in contact te komen met leeftijdgenoten. Daardoor is er veel eenzaamheid. KIC 

startte daarom een nieuwe ontmoetingsgroep in Schoonhoven voor jongeren van 16-24 jaar. Nederlandse jongeren 

ontmoeten statushouders en zo ontstaan mooie nieuwe contacten. 

Inmiddels zijn de eerste avonden achter de rug met kennismaken, voetbal kijken, 

spelletjes en een bowling. Natuurlijk staat er ook een stadswandeling op het 

programma. Volgens David Tom, de coördinator van deze groep, kan het project 

nu al succesvol genoemd worden. “Er worden relaties opgebouwd, verbindingen 

gelegd, we zijn behulpzaam met allerlei praktische zaken en helpen met het verder 

uitbouwen van hun netwerk. Zo ontstaat een band met elkaar en tonen wij onze 

gastvrijheid”.  

De bijeenkomsten vinden plaats in de Upperroom boven de Dorcas, Achterwetering 3 in Schoonhoven. 

ZWEMDIPLOMA’S VOOR VROUWELIJKE STATUSHOUDERS  

Maar liefst elf zwemdiploma’s zijn maandag 6 december behaald in Zwembad De 

Hofstee in Bergambacht. Een bijzondere prestatie voor elf  vrouwelijke 

statushouders. 

Zwemleraressen Karin en Mathilde hebben de proeve van bekwaamheid 

afgenomen: 

• Diploma A: Iman, Lubna, Nauoal, Rosa Marie en Salha. 

• Diploma B: Maryjane, May, Nadia, Sabria en Zahra. 

• Diploma C: Sandra 

“Wat ben ik blij, heel erg blij zelfs. Nu kan ik eindelijk met mijn kinderen zwemmen en hoef ik niet meer aan de kant 

te zitten”, aldus de reactie van Maryiana. Voor Salha was het ook bijzonder. Zij behaalde haar eerste diploma ooit. De 

felicitaties klonken in zes verschillende talen. Dit maakte de bijeenkomst extra vrolijk. 

Zwemlessen 

In samenwerking met Zwembad De Hofstee organiseert Stichting Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) zwemlessen 

voor dames op alle niveaus. De meeste vrouwen starten de lessen zonder enige zwemervaring. De KIC vrijwilligers 

helpen daarom graag bij de eerste vaardigheden. Zo hebben inmiddels al tientallen vrouwen een zwemdiploma 

behaald. 

Aanmelden voor zwemles ‘voor dames door dames’: h.graveland@kicnetwerk.nl 
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