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NIEUWSBRIEF MEI 2021 

Licht aan het eind van de tunnel 

Het wordt weer licht!  

Dit geldt zowel voor de dagen die lengen richting de zomer, als voor het einde van de Corona-crisis. 

Nog even volhouden en dan kunnen we voorzichtig op zoek naar het nieuwe normaal, waarin we elkaar weer echt 

hopen te gaan ontmoeten. We kijken ernaar uit! 

Stap voor stap zullen we onze activiteiten weer aanpassen naar de mogelijkheden die er komen.  

 

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 

  

ZWEMLES 

door Joke Smit 

Op 11 mei is in Stolwijk het seizoen van het leszwemmen 

weer begonnen. Er doen 19 statushouders mee voor het ABC 

diploma, dit zijn zowel kinderen als volwassenen.  

Zonder zonnetje en af en toe een regenbui, zo ging de eerste 

zwemles van start. Een Syrisch gezin en een Erytrees gezin 

zijn deze zomer voor het eerst op de les. En er sluiten nog 2 

Eritrese jongens uit Haastrecht aan die daar net zijn komen 

wonen. Wat hadden deze zwemmers er enorm veel zin in. De 

vader van Ahmad vond het tijdens het kijken zo leuk dat hij 

vroeg of hij ook mocht leren zwemmen en zo geschiede. Hij 

mag zaterdag ook aansluiten in de lesgroep van zijn zoon van 

9 jaar. We zien uit naar een mooi zwemseizoen. 
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UPDATE SOCIAAL BOKAAL 

VOORTGANG 

In februari lanceerden wij samen met Gemeente 

Krimpenerwaard en Waardzaam de Hartstikke Sociaal Bokaal. 

Een bokaal voor werkgevers die hun sociale hart laten zien. In 

2021 richten we op statushouders. Wij willen hen graag laten 

participeren in onze samenleving en zoeken daarom 

werkgevers die een Taalstage, Werkervaringsplaats of een baan kunnen bieden aan deze prachtige mensen. In het 

filmpje hieronder ziet u de lancering opgenomen door RTV Krimpenerwaard. We waren daar te gast bij Internetbureau 

Antum in Ouderkerk ad IJssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse ondernemers hebben al contact met ons gezocht, en de eerste statushouders hebben een plek gevonden. 

Daar zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op! Op onze site vindt u de werkgevers die op dit moment al meedingen naar 

de Sociaal Bokaal, en deze lijst gaat nog verder aangevuld worden! We zijn met nog meer werkgevers in gesprek die 

nu nog niet in het overzicht staan. Kijk voor kandidaten voor een taalstage op onze site. 

KIC TRAKTEERT OP SYRISCH GEBAK 

We willen zoveel mogelijk statushouders aan een taalstage of 

aan werk te helpen in de Krimpenerwaard. Daarover willen wij 

met werkgevers in gesprek. Uiteraard gaan wij niet met lege 

handen op bezoek. Wij trakteren op een lekker Syrisch gebakje 

bij de koffie. Bent u werkgever en wilt u het gebak snel 

proeven? Neem dan contact met ons op, of vul het formulier in. 

Onze participatiecoach, Wilbert van Straaten, komt dan bij u 

langs. Hij vertelt u over de Sociaal Bokaal en de mogelijkheden om een statushouder in uw bedrijf een baan te geven, 

of hem/haar de mogelijkheid te geven om te leren bij uw bedrijf. 
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INTERNATIONALE VROUWEN IN DE KRIMPENERWAARD 

Via een Zoom meeting hebben we 10 maart Internationale Vrouwendag Krimpenerwaard gevierd.  

Vooraf werd bij de deelnemers thuis een tasje bezorgd met alle benodigdheden voor deze ochtend. De inhoud van 

het tasje bestond o.a. uit de uitnodiging met schema, een stroopwafel, thee, chocolade eitjes, complimentenkaart, 

handcrème, workshop spullen, tegoedbon en nog een verrassing. 

Na een korte introductie en welkom was het woord voor Yara Barazy. “Na aankomst in Nederland heb ik me 

geconcentreerd op de toekomst, ik heb niet meer gedacht aan alles wat ik was kwijtgeraakt” Ik heb nagedacht over 

de toekomst en wat ik wil bereiken in Nederland en hoe ik dat ga doen.” 

Na deze peptalk was het woord aan wethouder 

Lavinja Sleeuwenhoek. “Het is belangrijk dat 

vrouwen elkaar helpen en ondersteunen. Ook 

is het belangrijk dat er verbinding tot stand 

gebracht wordt. En die verbinding daar werken 

we als Gemeente samen met Krimpenerwaard 

Intercultureel hard aan” 

Bekijk de modeshow van deze prachtige 

vrouwen: 

 

 

WERKEN BIJ VERWAAL 

door Joke Smit 

Vorig jaar april zijn de Syrische jongens Omar en Ibrahim Hamou van resp. 18 en 19 jaar in Stolwijk komen wonen. 

Midden in de Corona-periode waar weinig te beleven viel. De jongens konden nauwelijks naar school en hadden dus 

voor de zomervakantie nog geen Nederlandse les gehad. 

Dankzij het Nationaal Fonds Kinderhulp konden zij op zwemles samen met nog 

2 broertjes. Na de zomervakantie kon Ibrahim naar school maar Omar niet, hij 

kon pas afgelopen december starten.  

Ibrahim is bijna dagelijks op de sportschool te vinden en kan zich inmiddels 

aardig redden. Naast hun school moest er ook een zakcentje verdiend worden 

om de sportschool en een mobiel te kunnen betalen.  

Ik ben toen op zoek gegaan naar een bijbaantje door in mijn eigen netwerk te 

zoeken. Daar kwam ik uit bij het vrachtwagenbedrijf Verwaal in Stolwijk. Met 

behulp van Simo Dahi als Arabisch tolk is er een sollicitatiegesprek geweest en 

met succes. Simo heeft de jongens daarna geholpen met de administratieve 

zaken en is een keer meegeweest voor het vertalen van de uitleg bij het 

inwerken. Samen met een andere Nederlandse jongen maken ze twee keer 

per week de vrachtwagens schoon die terugkomen.  
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OMMETJE MET DE VROUWEN VAN KIC SCHOONHOVEN 

In Schoonhoven heeft Krimpenerwaard Intercultureel een wandelgroep. Maar 

door de lockdown konden we niet meer met elkaar wandelen. Daarom gebruiken 

we nu de app Ommetje van de Hersenstichting. Wandelen houdt je lichaam en 

hersenen gezond. De app Ommetje motiveert ons om zelfs dagelijks een ommetje 

te lopen. In onze eigen WhatsApp-groep en Zoom-bijeenkomsten bespreken we 

de werkwijze en voordelen van de Ommetjes app. En natuurlijk wie er op kop 

loopt, hoe je medailles kan verdienen en hoe het punten systeem werkt. De App 

is ontwikkeld met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

START MANNEN ONTMOETING ONLINE 

Wij starten een online programma voor mannelijke statushouders. Hoe leuk is het om elkaar online te ontmoeten en 

van elkaar te leren! Iedere mannelijke statushouder uit de Krimpenerwaard mag meedoen. Lekker makkelijk met je 

telefoon, tablet of laptop vanaf de bank thuis! 

We zijn in maart gestart met een gesprek over salarissen in Nederland. Wat verdien je nu eigenlijk met welk beroep? 

In april geven uitleg over de loonstrook. Wat staat daar nu eigenlijk op? Leer je loonstrook lezen! 

In mei gaan we in gesprek over het zoeken naar werk. Hoe doe je dat. Waar moet ik zoeken? 

De data en tijden vind je in de Agenda. 

Het zou leuk zijn als er veel mannen mee doen! Het programma voor de eerste 3 bijeenkomsten staat vast. Heb je zelf 

een onderwerp waar je graag meer over wil weten? Laat het ons 

weten, dan kunnen we dat in volgende sessie behandelen. 

Doe jij ook mee? Geef je dan op via het formulier.  

Je ontvangt dan de Zoom link voor de bijeenkomst in je mail!  
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