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NIEUWSBRIEF JULI 2021 

Bijzonder vakantiegevoel 

Na een veelbewogen eerste half  jaar is het ook nu weer tijd voor vakantie. Alleen voelt vakantie nu zo anders dan 

voorheen. 

Want wat was het een jaar vol beproevingen voor ons allemaal, en zeker ook voor nieuwe Nederlanders.  De 

informatie die vanuit allerhande bronnen is gekomen, waarvan je zelf uit moet vinden wat waar is en wat niet. Of 

complexe instructies vanuit de overheid. Werkelijk een onmogelijke opgave als je de taal niet voldoende machtig bent. 

Gelukkig hebben we als KIC ook hierin een rol kunnen spelen naar onze nieuwe buren, en dat zullen we blijven doen. 

Nu is het tijd om de accu’s op te laden, te genieten en klaar te zijn voor een uitdagend nieuw seizoen. 

 

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 

  

NIEUWKOMERS OP PAD MET OUDKOMERS 

Na een lange tijd van stilstand komen er mondjesmaat weer nieuwe 

statushouders in de Krimpenerwaard wonen. In Haastrecht zijn de afgelopen 

maand twee gezinnen gehuisvest. Omdat de taal in het eerste jaar een groot 

probleem is in de communicatie hebben we oudkomers gevraagd de 

nieuwkomers op weg te helpen. Zo ging Ziad eind april op pad met een 

Syrisch gezin en hielp bij de inrichting van hun huis. Toevallig was er veel 

huisraad over bij een kennis van een vrijwilliger en Ziad hielp spullen 

uitzoeken en verhuizen. Zo leert het nieuwe gezin contacten leggen in 

Haastrecht. De integratie wordt zo vanaf het eerste moment gestart. Fadia 

zorgt ervoor dat een andere familie snel in contact komt met Syrische gezinnen die al enige tijd in Haastrecht wonen 

en hier de weg kennen. Er werd een gezellige tea party georganiseerd in de buitenlucht om de nieuwe moeders kennis 

te laten maken met dames die al langere tijd in Haastrecht wonen. De oudkomers hebben inmiddels ook veel 

contacten in het dorp met Nederlandse mensen en zorgen ervoor dat de nieuwe gezinnen ook bij hen worden 

geïntroduceerd. Zo komen wij weer tot de kern van ons werk, met behulp van ervaringsdeskundigen: leren en 

integreren. 
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WERELDVLUCHTELINGENDAG-PICKNICK 

Op woensdag 16 juni is er in de Krimpenerwaard stilgestaan bij 

Wereldvluchtelingendag. Ruim 125 statushouders, vrijwilligers en 

buurtbewoners hebben samen genoten van een heerlijke picknick op vijf 

buitenlocaties in de regio: Onder de molen in Bergambacht, in het 

Bisdom van Vlietpark in Haastrecht, naast de Hooiberg in het Loetbos bij 

Lekkerkerk, het Springerpark in Schoonhoven en in de Hennepakkers in 

Stolwijk.  

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek opende dit feestelijke en zonnige 

event in Lekkerkerk en kreeg onder het toeziend oog van 25 dames het 

kookboekje met wereldgerechten uitgereikt door Herman Stomphorst, 

voorzitter van Krimpenerwaard Intercultureel. Ze gaf aan hoe belangrijk 

het is om naar elkaar om te kijken en benadrukte nog een keer de 

boodschap van Wereldvluchtelingendag. De wethouder is er de hele 

ochtend bijgebleven wat werd gewaardeerd door alle aanwezigen. 

Dit jaar stond de picknick in het teken van verbinding en het aangaan van 

de dialoog met elkaar. Verbinding met elkaar, vooral nadat velen een 

moeilijk jaar achter de rug hebben. Daarnaast zijn de hersenen gekraakt 

tijdens een quiz, de kinderen hebben gekleurd en er is gedanst. 

Op Wereldvluchtelingendag (20 juni) staan we in Nederland stil bij wat het 

betekent om te moeten vluchten. Om alles en iedereen achter te moeten laten 

zonder te weten of het goed komt. Ook dit jaar zijn er nog steeds miljoenen 

mensen op de vlucht. 

De Wereldvluchtelingendag-picknick was een initiatief van Krimpenerwaard 

Intercultureel, VluchtelingenWerk Krimpenerwaard en Welzijn Krimpener-

waard. Met de picknick is een belangrijke stap gezet om een ieder zich thuis te 

laten voelen in de Krimpenerwaard. 

Om de picknickgangers thuis nog na te 

laten genieten van deze mooie dag kreeg 

iedereen enkele presentjes mee naar huis. 

Zo zat er in de picknicktas ook een kook-

boek met wereldgerechten. In alle recep-

ten is tomatenpuree het basisproduct. Om 

direct thuis een recept uit te proberen zat 

er daarom ook een blikje tomatenpuree en 

een babytomatenplantje in de tas. 
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ALFA CURSUS GESTART 

Op vrijdag 2 juli zijn de eerste lessen begonnen voor de Alfa Cursus. Deze 

cursus is een initiatief van het Taalhuis en KIC. We willen statushouders die 

ontheffing hebben gehad voor de inburgering en daardoor amper 

Nederlands spreken en begrijpen naar een hoger niveau brengen. In een 

jaar tijd leren ze om een gesprek te kunnen hebben op het schoolplein of 

in de supermarkt zodat ze contact kunnen maken en beter kunnen 

meedoen in onze samenleving. 

Het is een vrij intensief programma waarbij de cursisten twee ochtenden 

per week taalles krijgen, een ochtend een taalactiviteit doen met een 

vrijwilliger van het Taalhuis in de lokale bibliotheek en een ochtend 

vrijwilligerswerk doen. Vier ochtenden per week bezig zijn met Nederlands, waarbij hetgeen dat behandeld is op de 

taalles ook wordt herhaald bij het vrijwilligerswerk. 

Eind juni zijn de cursisten geselecteerd, door een intakegesprek waarin het taalniveau is bepaald en een 

leerbaarheidstoets is gedaan om te bepalen of de cursisten de benodigde capaciteiten hebben voor de cursus. Na de 

selectie bleven 8 cursisten over die dus 2 juli enthousiast zijn begonnen. Zijj hebben als eerste geleerd om zich voor 

te stellen en te vertellen uit welk land ze komen. 

Als ze iets meer hebben geleerd hebben gaan we in september starten met het vrijwilligerswerk. Dat gaan we doen 

bij de Mengelmoestuin in Bergambacht (4 deelnemers) en Bij Aafke in Krimpen aan de Lek (4 deelnemers). 

Veel succes Alem, Mimoun, Ismat, Safinaz, Zmam, Suleyman, Afewerki en Teekie. 

 

HARTSTIKKE SOCIAAL BOKAAL 

De Hartstikke Sociaal Bokaal is al 3 maanden volop in 

het lokale nieuws, met films van statushouders en hun 

werkgevers die vertellen over hun ervaringen, Facebook 

en LinkedIn berichten en aandacht op de lokale radio en 

tv bij RTV Krimpenerwaard. 

Deze extra aandacht heeft erg geholpen bij het vinden van leuke en goede stageplaatsen en of 

banen voor de statushouders in de Krimpenerwaard. Er zijn nu taalstages bij het Willem de 

Zwijgercollege in Schoonhoven, het Geminicollege in Lekkerkerk, Hieselaar metaalbewerking 

in Schoonhoven, Het Zilvermuseum, Cateraar Smaak van de Waard in Gouderak, Portofino in 

Haastrecht, Bouwbedrijf Bakker en Arkel, Bloemisterij  Bij Aafke in Krimpen aan de Lek…en de 

lijst wordt als maar langer.  Maar we zijn nog op zoek naar meer.  

https://www.krimpenerwaardintercultureel.nl/werken/kandidaten/  

In september komt de jury samen om te overleggen wie deze mooie prijs gaat krijgen, dus 

bedrijven meldt je nog snel aan! 

 

 

Fawaz vertelt bij RTV 

Krimpenerwaard over 

zijn plannen voor een 

eigen banketwinkel en 

de hulp die hij daarbij 

krijgt van KIC. 
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TAALSTAGES BIJ SMAAK VAN DE WAARD 

door Wilbert van Straaten 

Sinds mei lopen twee statushouders, Naeima en Abdullah, stage bij Smaak van de Waard. 

Smaak van de Waard verzorgt lekkere, duurzame catering in de Randstad en omstreken 

met lokale producten. Denk hierbij aan een buffet, een walking dinner, een BBQ, een 

high wine of een high tea. Ook compleet verzorgde diners of het serveren van gewoon 

lekkere hapjes zijn mogelijk. Er kan ook bij de Graanmaalderij op de Gouderaksedijk in 

Gouderak worden vergaderd of je kan een workshop bijwonen. Kortom hier valt veel 

te leren voor Naeima en Abdullah. 

Abdullah had eigen restaurants in Syrië en Libië en het vak zelf hoeft hij niet te leren, natuurlijk wel de Nederlandse 

keuken en de manier waarop Smaak van de Waard kookt en werkt. Abdullah gebruikt zijn stage om beter Nederlands 

te leren en hij is als kok altijd nieuwsgierig hoe hij nieuwe gerechten kan bereiden. Dat komt wel goed! In september 

helpt de gemeente Krimpenerwaard hem met een extra cursus Nederlands zo kan hij in de nabije toekomst veel 

gemakkelijker een baan als kok vinden. 

Naeima staat nog aan het begin van haar carrière als kok. In Syrië had ze samen met 

haar man een bedrijf dat bruidskleding maakte. Thuis kookt en bakt zij graag en ze 

heeft al wat ervaring opgedaan in Nederlandse keukens. Maar Naeima moet vooral 

de fijne kneepjes van het vak goed leren, hoe ze zelfstandig kan werken en de vaktaal 

natuurlijk. Naeima doet erg haar best maar het is hard werken en leren, veel succes 

Naeima! 

BURENAVONDEN VOOR NIEUWKOMERS 

In juni hebben we 3 burenavonden georganiseerd in Stolwijk, Haastrecht en Gouderak in aanwezigheid van Groen 

Wonen Vlist en Mozaïek, Vluchtelingenwerk, Krimpenerwaard Intercultureel, de politie en de gemeente 

Krimpenerwaard.   

Nadat de maatregelen rondom Corona werden versoepeld kon er weer in een zaal met meerdere mensen een 

informatieavond gehouden worden. De bedoeling van de burenavond is om buren met elkaar kennis te laten maken 

en informatie uit te wisselen. Ook kan men kennismaken met de begeleiders van de verschillende organisaties. In 

aanwezigheid van een tolk kunnen vragen gesteld worden en wordt duidelijk welke partijen in de gemeente 

Krimpenerwaard betrokken zijn bij de begeleiding van statushouders. Omdat het gezinnen met kinderen betreft, 

werden er ook vragen gesteld over de begeleiding van de kinderen, zwemlessen, sport en school. Daarnaast worden 

er telefoonnummers en contactgegevens uitgewisseld. Ook is er ruimte om “lastige” vragen te stellen over 

geluidoverlast, inrichting van het huis, het verloop van de inburgeringscursus en gebruiken en gewoonten in het 

thuisland en hoe en waarom men gevlucht is. De nieuwkomers stellen ook 

vragen aan de buren, zoals de gezinssamenstelling en welk beroep men heeft.  

Daarnaast worden er nog zaken uitgewisseld en hulp aangeboden, zoals wat er 

nog nodig is voor de inrichting van het huis en kennis van de afvalkalender. 
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IKVW KINDERVAKANTIE 

“Spannend, spannend, echt heel spannend. Maar ik heb er zo’n zin in“. Dat vertelde Shalom (8) in de auto toen hij 

vanuit Lekkerkerk naar de opstapplaats in Rotterdam werd gebracht voor de IKVW kindervakantie.  

Maar liefst 17 kinderen uit de Krimpenerwaard zijn op een fantastische 

vakantieweek gegaan met chillen, sport en spel, actie, relaxen, dansen, lachen 

en plezier. Shalom was ver van tevoren alvast begonnen met het inpakken van 

zijn tas en nu hoopt hij dat hij de juiste spullen heeft ingepakt, want de koffers 

van de meiden zijn 2x zo groot. In Rotterdam wachtte nog een leuke verrassing, 

want diverse vaders en moeders waren snel op de bus gesprongen om hun 

kinderen uit te zwaaien. Nog even snel een groepsfoto en dan gaat de pret 

beginnen. Als ze terug zijn zullen we de verhalen horen. 

 

VAKANTIERUGZAKKEN NATIONAAL FONDS KINDERHULP 

Begin juli mochten we in de Krimpenerwaard ruim 72 vakantierugzakken uitdelen. 

De inhoud van de rugzak bestond uit diverse leuke spullen voor kinderen in de 

lagereschool leeftijd, zoals een leren voetbal, stoepkrijt, drinkbeker, 

gezelschapsspel , bioscoopbonnen, het leesboek ‘Oliver Twist alleen in Londen’ en 

nog een aantal zaken om mee te spelen. Maar er zat ook een groot familieticket in 

voor een pretpark naar keuze in Zuid-Holland en zelfs treinkaartjes. De hele familie 

geniet dus mee van deze rugzak. De tassen werden beschikbaar gesteld door het 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

 

SPORTEN MET WILMA DE JONG EN KRIMPENERWAARD INTERCULTUREEL 

Ook vrouwen van niet-westerse afkomst (statushouders) willen graag sporten 

en aan hun gezondheid werken. Maar ze hebben vaak niet het juiste budget 

om naar een sportschool of andere verenigingen te gaan. Ook is het in hun 

thuisland niet gebruikelijk om te sporten en zeker gecombineerd met mannen 

is geen optie. Om toch het punt gezondheid en sport onder de aandacht van 

deze vrouwen te brengen, zocht de coördinator van Krimpenerwaard 

Intercultureel Helma Graveland en Wiesje Littel contact met KDO Lekkerkerk 

om de mogelijkheid te onderzoeken van een wekelijks sportuurtje voor deze 

vrouwen. Direct werd er enthousiast gereageerd en werd Wilma de Jong benaderd. Ook was er de bereidheid om na 

te denken over de financiën, zodat er voor een klein budget toch gesport kan worden. Wilma reageerde ook heel 

positief. En sinds 2018 heeft Wilma de leiding op zich genomen om in Lekkerkerk een sportuur te verzorgen. Dankbaar 

en vol pret maken de vrouwen hier gebruik van. Regelmatig horen we ze lachen en klagen over spierpijn en de leuke 

en (soms) moeilijke oefeningen. 

Ook nadat de maatregelen rondom Corona minder streng werden aarzelde Wilma niet en direct werd de sportgroep 

in de buitenlucht op het terrein van sportpark Weidehoek in Lekkerkerk voortgezet. We zijn dan ook als organisatie 

erg blij met de inzet en volharding van Wilma de Jong. 
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