
Dit is alweer nummer 2 van onze Maatjes Nieuwsbrief. Er is weer veel moois gebeurd en er staat 

ook weer wat “ in de steigers”. Dit keer met veel bijdragen, leuk !! Met dank. Volgende nieuws-

brief komt uit in het najaar (september/ oktober)  Sluitingsdatum 15 september 2019. 

Mail naar : mpnieuwsbriefgouda@gmail.com. 

Een fijne zomer allemaal !   
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Nieuwe initiatieven in samenwerking met Samen voor Goud, Maatjesproject en Driestar Educatief 

In het kader van het project Gouda tegen eenzaamheid en het 75 jarig bestaan van de Driestar, is er een 

idee ontstaan voor 2 nieuwe initiatieven, waarbij het Maatjesproject betrokken is. 

 1 x per maand een ontmoetingsavond voor statushouders vanaf 18 jaar met studenten van de 

Driestar. Insteek is gezellig samenzijn, met elkaar eten, spelletjes doen en vooral Nederlands 

spreken, wat de spreekvaardigheid van de statushouders ten goede komt. 

 daarnaast 1 x per week huiswerkbegeleiding door studenten van de Driestar aan kinderen van 

statushouders die middelbaar onderwijs volgen. 

Beide activiteiten vinden plaats in de algemene ruimte van de studentenflat van de Driestar aan de Bleu-

landweg. Het streven is om dit september 2019 te starten.  

Samenwerking met Project Nieuwe Start 

Project Nieuwe Start is een mooi initiatief dat indertijd opgezet is vanuit de Protestantse kerken en de RK 

kerken in Gouda. Vrouwen die vanuit de Kwintes Vrouwenopvang  een woning krijgen toegewezen in 

Gouda, maken letterlijk en figuurlijk een nieuwe start. Nieuwe Start helpt daarbij heel praktisch door sa-

men met de vrouwen op zoek te gaan naar huisraad, hulp te bieden bij noodzakelijke klussen in de wo-

ning en verhuizen. Al langer werden vrouwen van niet-westerse oorsprong via Nieuwe Start aangemeld 

voor een maatje wanneer dit nodig werd geacht. Een van de oprichtsters en coördinator van Nieuwe 

Start, Petruschka Schaafsma  is niet meer woonachtig in Gouda en daarom hebben we de handen ineen 

geslagen om dit project doorgang te laten vinden. Er is een nieuwe  coördinator gevonden en zij wordt 

voorlopig ondersteund door de coördinatoren van het Maatjesproject,  Anita Koorevaar en Heike Blok. 

We zijn nog wel op zoek naar meer klussers, vele handen verlichten het werk! Aanmelden of informatie 

via kerkenvluchtelingen@gmail.com. 

Maatjes Project 

Kerk & Vluchteling Gouda 

Het maatjesproject is gestart in september 2014 vanuit de protestantse 

diaconie, geïnspireerd door de Bijbelse oproep om vreemdelingen gastvrij 

te ontvangen. Maatjes bieden statushouders een luisterend oor, 

vriendschap en betrokkenheid.  
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Een kop koffie met een verhaal 

Vanmorgen dronk ik koffie bij een Syrische vrouw. Het gesprek dat we hadden houdt me bezig en het 

laat me niet los. 

Het gezin woonde in Homs toen de oorlog uitbrak. Bombardementen, beschietingen, alles in puin en 

dood en ellende om hen heen. Ook deze familie wordt niet gespaard. Haar moeder sterft bij een bombar-

dement, haar broer raakt blijvend invalide door bomscherven. 

Het gezin vlucht naar Turkije, vandaar waagt vader met de oudste zoon van 9 jaar de oversteek naar 

Griekenland. Moeder volgt later met hun andere zoon van 7 en dochtertje van 2 jaar.  

In Nederland volgt een tocht van het ene AZC naar het andere. Hier in Gouda komt er weer perspectief 

in hun leven, er wordt een kleintje geboren. De kinderen gaan naar school. Vader loopt stage bij een 

bedrijf waar hij in zijn oude vak kan werken. Doorzetters zijn het deze mensen.  Een warm gezin en zeer 

gastvrij. 

Ik word er nog steeds door geraakt en ik realiseer me hoe bevoorrecht ik ben en ik ben dankbaar, dat ik 

met vele anderen vanuit onze kerken, een stukje mee mag lopen met deze mensen, hulp bieden en een 

luisterend oor. 

We doen dit doormiddel van het Maatjesproject, de maaltijden, de taal-oefengroepen, het samen spor-

ten, allemaal activiteiten die gerealiseerd en ondersteund worden door het diaconale cluster Kerk & 

Vluchteling. 

Ook u kunt iets doen, samen maken we het verschil. Meldt u aan als maatje via 

email:kerkenenvluchtelingen@gmail.com, of bel met Heike Blok 0619902605, of Anita Koorevaar 

0630871895, de coördinatoren van het Maatjesproject. 

Nieuws van de coördinatoren-vervolg 
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Van onze maatjes 

Boerenkoolsoep  

Als taalmaatje kan je nog wel eens wat tegenkomen, helpen bij het stemmen ( uitleg stempas), de Ne-

derlandse gewoontes en cultuur uitleggen, maar je kunt ook uitgenodigd worden om te komen eten. En 

dan krijg je als vooraf een kom boerenkoolsoep! Ik zal eerlijk zijn, ik heb er nog nooit van gehoord laat 

staan dat ik het wel eens gegeten heb, en zoals bijna altijd blijkt, dat iets onbekends best wel eens lek-

ker kan zijn. En ik heb twee keer opgeschept. Voor de rest van de maaltijd waren er nog meer gerech-

ten uit het land van herkomst; vlees met een marinade van mint en een toetje met deeg en kokosmelk. 

Ik ben niet bepaald iemand die graag kookt of een echte lekkerbek wat betreft eten dus ik onthoud niet 

de details van hoe je het maakt, bij deze dus geen recept. Als je op de maaltijd wordt gevraagd dan 

kom je echt binnen bij de mensen, je gaat eigenlijk de grens over van vrijwilliger naar vriend en dan kom 

je dieper in de persoon zelf. Ik ben nog maar heel kort taalmaatje dus is er voor mij heel veel nieuw en 

zegt een ervaren taalmaatje dat het al heel bekend is wat ik nu zeg, maar ik sta er toch van te kijken. 

Terug naar het eten; nu moet ik ze nog terug uitnodigen, maar ja wat zet ik ze voor: stamppot, spruitjes, 

witte bonen in tomatensaus? 

Paul de Bruin 
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Op 9 maart j.l. vond in het koor van de St. Jan een Tafel van Hoop plaats.  

Hieronder de indrukken van één van de vrijwilligers : 

“Een heel gezellige maaltijd in een schitterende ambiance. Een prachtige St. Jan, sfeer-

vol verlicht. Heerlijke gerechten uit diverse landen. Leuke uitwisseling tussen mensen. 

Goede ontmoetingen. Ook de kinderen hadden het erg gezellig onder elkaar, genoten 

van pannenkoeken met stroop en deden spelletjes in de Van der Vormkapel. De sfeer 

was ontspannend. Kortom : een tafel van hoop ! “ 

Elly Schotanus 

~ 

Op 22 juni staat een volgende tafel van hoop gepland, die dit keer door de Westerkerk 

zal worden georganiseerd in de vorm van een barbecue. De barbecue zal ook in het 

teken staan van Wereld Vluchtelingen Dag die dit jaar valt op 20 juni.  Er zullen zoveel 

mogelijk statushouders uit de wijk Korte Akkeren worden uitgenodigd.  

  ~ 

16 februari j.l. vond een gezamenlijke maaltijd in de Pauluskerk plaats. Hoge opkomst. 

De deelnemers van de maaltijd werden uitgenodigd om de ochtenddienst van 17 februari 

bij te wonen in de Pauluskerk. Een groot aantal van hen gaf gehoor aan deze oproep. 

De datum van de volgende maaltijd in de Pauluskerk is nog niet vastgesteld. Mailadres: 

ruhabo@solcon.nl  

Cursus 2018/2019 

Tafel van hoop 
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Op 18 februari j.l. was Monical Rosmolen onze gastdocente. Monica is psychologe en naast haar 

werk in het AMC doceert zij voor de ARQ Academy (een psycho-trauma groep waar Stichting 45-45 

deel van uit maakt) 

De opkomst was groot en het besprokene erg leerzaam. Zo maakten wij kennis met de Window van 

Tolerance, een grafische voorstelling van ons stress-incasseringsvermogen. Uitgebreid werd stilge-

staan bij het herkennen van trauma signalen en zo nodig, doorverwijzen. De do’s en don’ts. Een zelf-

zorg checklist kregen we mee als hulpmiddel om onze eigen grenzen te helpen afbakenen. 

18 maart schetste Marc-Paul van Buren een boeiend beeld van het functioneren van het Sociaal team 

in Gouda. Hij drukte ons op het hart dat de lijntjes naar het sociaal team kort zijn en we niet moeten 

schromen hulp bij hen in te roepen.    

Laatste avond : 8 april a.s. vertoning van de documentaire “Fuocomare”. 

Tevens zal Erik Rietveld van de Ontmoetingskerk zijn medewerking verle-

nen. Onder auspiciën van “de helpende hand” heeft Erik samen met andere 

vrijwilligers een voetbalveldje aangelegd bij het vluchtelingenkamp Kara 

Tepe op Lesbos. Van zijn verblijf neemt hij een beeldverslag van 10 minu-

ten mee. Ruimschoots de gelegenheid om na te praten met een hapje en 

een drankje. Toegang gratis. Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314. Aan-
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Sporten 

Sinds mei 2018 zijn we aan het sporten met jonge statushouders (18 - 30 jr) en Nederlandse jonge-

ren. 

Er was en is namelijk vanuit de statushouders behoefte om contacten te leggen, de Nederlandse taal 

beter te leren en vriendschappen op te bouwen. 

Maar hoe leg je contact als statushouder met Nederlanders als je net in Gouda bent of slecht 

Nederlands spreekt? 

In samenwerking met St. Samen voor Goud en Sportpunt Gouda hebben we daarom een 

sportprogramma opgezet. 

Via het sporten brengen we deze jonge statushouders en Goudse jongeren bij elkaar. 

We sporten steeds de eerste donderdagavond van de maand en streven naar een gelijk-

waardige opkomst tussen de statushouders en Goudse jongeren. 

Na het sporten blijven de meesten nog even “hangen” om elkaar beter te leren kennen. 

De ene avond zijn er wat meer dan de andere avond. De groep bestaat inmiddels uit zo'n 60 

jongeren en per avond komen er gemiddeld 25. 

Komende zomer wordt het alleen spannend. We zijn namelijk afhankelijk van subsidie van de 

gemeente Gouda. 

Het is nog niet duidelijk of we die voor het komende seizoen (2019-2020) krijgen. Het zou 

jammer zijn als dit mooie project zou moeten stoppen. 

Meer informatie? 

 

Neem contact op met Theo de Hoop via  theodehoop@gmail.com 

 

Locatie : Gymzaal Groen van Prinsterersingel 48 (van 19-21 uur) 

Data    : 4 april, 2 mei, 6 juni en 4 juli  

Taaloefengroepen 

 

  Leer een 

 taal 
 ~ 

Deel een 

Cultuur 

~ 

 Verander de 

Taaloefengroep Goverwelle  - Jaap Edenlaan 34  

anitakoorevaar@gmail.com 

Data : 3 en 17 april – 8 en 22 mei – 12 en 26 juni – 10 juli   (van 20 – 

22 uur) 

Taaloefengroep Bloemendaal – de Veste, Ridder van Catsweg 300 

aartboth@online.nl 

Data : 8 april – 6 en 20 mei – 3 en 17 juni – 1 juli   (van 20 – 22 uur) 
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Leren fietsen 

Elke maandagmorgen om 9u worden de fietsen naar buiten gereden 
bij de Ontmoetingskerk. Nieuwe Nederlanders uit allerlei landen kun-
nen hier komen leren fietsen. Dat is hard werken, maar ook heel ge-
zellig! Er is een parcours in een park waar we veilig kunnen oefenen. 
Stap voor stap worden de vaardigheden aangeleerd. Enthousiaste 
vrijwilligers helpen en houden u op de fiets! Ook worden de verkeers-
regels aangeleerd. En tenslotte is er een echt diploma, als u een exa-

menrondje door de wijk hebt gereden.  

Om 10u is er koffie, samen met de mensen van de taalles daarna. 

Een mooie gelegenheid om het Nederlands verder te oefenen.  

Eigen fiets meenemen mág, maar hóeft niet. 

Aarzel niet en doe lekker Nederlands: kom fietsen!  

Hartelijke groet,  

Desiree Overbeeke, vrijwilliger.  

Locatie : Ontmoetingskerk, Dunantsingel  314, Gouda 

Data      : iedere maandagmorgen van 9 tot 10 uur (koffie en Neder-

landse les van 10-11 uur) 

Opgave : kerkenvluchteling@gmail.com   

Zing Nederlands met me 

Een workshop voor statushouders en mensen met een migratie-

achtergrond 

Iedere donderdag van 10 – 11 uur  

Locatie : Garenspinnerij (lokaal 0.9) – Turfsingel 34, Gouda 

Data       : 4 – 11  - 18 april 

                 9 – 16 – 23 mei 

                 6 – 13 – 20 – 27 juni 

(in de zomermaanden juli en augustus zijn er geen lessen) 

De deelname is gratis en je kunt zo binnenlopen ! 

Samen zingen is ontzettend leuk ! Door het zingen van nederlandse 
liedjes kun je op een speelse, ontspannen manier de taal leren. “Zing 
nederlands met me” is een workshop, waarin statushouders, hun 
maatjes en iedereen die gewoon van zingen houdt, bekende neder-
landse liedjes zingen. In een gezellige sfeer. Elke les duurt één uur. 
Noortje Kruijk, een Goudse zangeres, heeft de leiding. Wil je je kind 

meenemen ? Geen probleem…. 

Mijke van Dis 

www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl/agenda     

mailto:kerkenvluchteling@gmail.com
http://www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl/agenda


Maatjes Project Kerk en Vluchteling Gouda 

Coördinator: Heike Blok 0619902605 

Coördinator: Anita Koorevaar 0630871895 

Email: kerkenvluchteling@gmail.com 
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Varia 

 Gratis op te halen via Heike (mobiel 06 19902605): 

             Een verzameling muziekinstrumenten: “trommels, een gitaar en wat ander spul”.  

 

 Een twitterbericht dat ons werd toegezonden  

 “Er kwam vandaag een meisje van een andere klas trakteren. Toen ik vroeg hoe oud ze  

geworden was (normaliter gaan ze de klassen rond vanwege hun verjaardag) bloosde ze 

en zei : Ik ben niet jarig. Ik heb een verblijfsvergunning gekregen. Zo mooi dit – had een 

brok in mijn keel”.   

CONTACT 

 

Je taal  

Begrijp ik niet 

Jouw woorden zijn vreemd 

Jouw letters anders 

Maar jouw ogen 

Kan ik lezen 

 

Mieke van Hooft (uit de bundel Dichter) 
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