Nieuwsbrief
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.

1e Editie 2019

Van de redactie
Dit is de eerste nieuwsbrief
nieuwe stijl van het Maatjesproject. Het is de bedoeling
deze nieuwsbrief 3x per jaar uit
te geven. Naast informatie over
onze activiteiten, willen wij ook
onze maatjes op de hoogte
houden van veranderingen in
regelgeving en sociaal domein,
die van belang zijn voor onze
statushouders.

Bijdragen voor de volgende
nieuwsbrief kunnen worden gemaild naar:
mpnieuwsbriefgouda@gmail.com
Sluitingsdatum: 15 maart 2019

Nieuws van de coördinatoren

In dit nummer:
Van de redactie

Daarnaast zouden wij het fijn
vinden (re)acties van jullie kant
te ontvangen. Iets wat jullie
graag willen delen, iets waar je
tegenaan loopt of iets leuks
wat je hebt meegemaakt. Zodat
het een nieuwsbrief van ons
allemaal wordt. Natuurlijk zijn
ook de statushouders van
harte uitgenodigd een bijdrage
te leveren.
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Werken met statushouders is
nooit saai. We zien en horen dat
sommigen het Nederlands steeds
beter onder de knie krijgen en met
wie de communicatie steeds gemakkelijker verloopt. Er wordt
door veel statushouders hard
gewerkt om de verplichte inburgeringsexamens met positief resultaat af te ronden. Steeds meer
statushouders lopen alvast op de
plannen van dhr Koolmees vooruit, en proberen nu al de examens
voor lezen, luisteren, spreken en
schrijven op B1 niveau af te sluiten. Helaas lukt het niet bij alle
nieuwkomers om aan alle eisen
van de inburgering te voldoen. In

overleg met de taalscholen proberen we de mensen dan te helpen
door tijdig ontheffing aan te vragen. Steeds vaker hebben we contact met de werkcoaches van de gemeente om mee te denken over
passend werk, vrijwilligerswerk of de begeleiding naar een geschikte beroepsopleiding. Een enkele statushouder vindt op eigen kracht
een baan, maar voor de meesten geldt dat ze onze steun daarbij
uitstekend kunnen gebruiken. Er ligt een enorme uitdaging voor ons
allen om alle nieuwkomers vooruit te helpen met scholing en werk.
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Tafels van hoop
In december organiseerde Kerk
in Actie de jaarlijks terugkerende
landelijke campagne ‘Tafels van
Hoop’, waarin kerken opgeroepen werden om een maaltijd te
organiseren met en voor vluchtelingen. De diakenen van cluster
Kerk en Vluchteling hebben
gehoor gegeven aan deze oproep: in drie kerken in Gouda
zijn in november en december
Tafels van Hoop georganiseerd.
In de Pauluskerk, waar al elke
drie maanden een goedbezochte

maaltijd met vluchtelingen plaatsvindt, kwamen op 24 november
maar liefst 115 gasten. Voor de
Veste was het de eerste keer dat
er een maaltijd werd georganiseerd. Daarvoor werd aangesloten bij de taaloefengroep die elke
2 weken op maandag in de Veste
plaatsvindt. De ontmoeting tussen zo’n 60 deelnemers was een
goede ervaring. In de Oostpoort
kwamen op 28 december 79
mensen naar de Tafel van Hoop.
Een mooie mijlpaal, exact twee

jaar na de eerste maaltijd die in
de Oostpoort werd georganiseerd. Door de Sint Jan zal in
het voorjaar op 9 maart een
maaltijd georganiseerd worden
en de Westerkerk denkt na over
een barbecue in de zomer.

Cursus 2018/2019
CURSUS Vluchtelingen begeleiden als vrijwilliger.

de Krimpenerwaard. Er resten
nog 3 avonden en er kunnen nog
mensen bij. Op 18 februari komt
De in september vorig jaar geMonica Rosmolen (van Stichting
starte cursus “Vluchtelingen
begeleiden als vrijwilliger” heeft 40-45) spreken over posttraumatische problemen en geal 4 geslaagde avonden achter
de rug. Goede opkomst, boeien- zondheidsklachten. Op 18 maart
geeft Marc-Paul van Buren een
de (gast) sprekers en een heel
hartelijke, onderlinge sfeer. Cur- presentatie over het sociaal team
Gouda. En we besluiten de serie
sisten komen zowel uit Gouda
als uit de regio, Waddinxveen en avonden op 8 april met de vertoning van de documentaire

“Fuocomare” en een hapje en
drankje.
Aanmelden:
kerkenvluchtelingen@gmail.com
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Sporten
Sporten voor statushouders met
Nederlandse jongeren

Data : 7 februari, 4 april, 2 mei, 6 juni en 4 juli.

In samenwerking met Samen voor
Goud en Sport Gouda organiseert
Kerk en Vluchteling iedere eerste
donderdag in de maand sporten
voor statushouders (tussen de 18
en 30 jaar, zowel mannen als vrouwen) met Nederlandse jongeren.
Na afloop: gezellig nakletsen met
een drankje en gezonde snack.

Aanmelden : sport@samenvoorgoud.nl

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

ER KUNNEN ER NOG GENOEG BIJ !!!

Taaloefengroepen

Leer een
taal
~
Deel een
Cultuur
~
Verander de
wereld!

Al geruime tijd draaien er 2
taaloefengroepen, één in
Goverwelle bij Anita en Gerard
thuis aan de Jaap Edenlaan 34
en één in de Veste, Ridder van
Catsweg 300, onder leiding van
Aart . De opzet is een oefenplaats aan te bieden, waar onze
nieuwe Gouwenaren nederlands kunnen leren spreken en
oefenen met Nederlandse vrijwilligers (vaak 1 op 1) Praten
over zaken en dingen die in
Nederland belangrijk zijn en dat
in een gezellige sfeer. De avonden zijn gratis. Nieuwe status-

houders, vrijwilligers en belangstelContactpersoon:
lenden zijn altijd welkom !
Anita Koorevaar
De avonden in de Veste staan ge- anitakoorevaar@gmail.com
pland op de volgende maandagavonden (20-22 uur) : 11 en 25
februari – 11 en 25 maart – 8 april
– 6 en 20 mei – 3 en 17 juni – 1 juli.
Contactpersoon Aart Both
(aartboth@online.nl)
De avonden bij Anita en Gerard
vinden plaats op de volgende
woensdagavonden (20-22 uur):
6 en 20 februari – 6 en 20 maart –
3 en 17 april – 8 en 22 mei – 12 en
26 juni en 10 juli.

lange tijd gewoond heeft. Voorafgaand aan de voorstelling
wordt om 18.30 uur een eenvoudige maaltijd geserveerd.
Reserveren is noodzakelijk,
omdat voor de maaltijd een
beperkt aantal plaatsen (40)
beschikbaar zijn. Ook statushouders zijn welkom. Een voorwaarde is wel dat zij redelijk
nederlands kunnen verstaan.

Wellicht een idee voor onze
maatjes ze te begeleiden en
gezamenlijk te gaan. De toegang is gratis.

Verzet en Dromen
Op 15 februari a.s. om 20 uur
organiseert de Ontmoetingskerk
de theatervoorstelling Verzet en
Dromen. De voorstelling vindt
plaats in de Onmoetingskerk
aan de Dunansingel 314 in
Gouda Oost. Het is een combinatie van theater, journalistiek
en antropologie. Annet Henneman deelt met ons haar ervaringen met vluchtelingen in Koerdistan en Palestina, waar zij

Aanmelden (alleen noodzakelijk
voor de maaltijd) :
theatermaaltijd@ontmoetingskerk.nl.
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Maaltijden
Op 16 februari a.s. wordt er
weer een maaltijd georganiseerd in de Pauluskerk aan het
Van Hogendorpplein 2 in Gouda
(van 17.30 – 21 uur). De maaltijden worden 1x per 3 maanden
gehouden en zijn uitgegroeid tot
een drukbezocht samenzijn van
jong en oud en diverse culturen ! Naast eten staat er een
knutseltafel en spelletjes voor
de kids klaar. Evenals vorige
keer zal ook ditmaal het eten
worden gekookt door koks uit
diverse landen. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Wil je graag een digitale uitnodiging ontvangen, stuur
een mail aan Rudy Hallema: ruhabo@solcon.nl
Aanmelden voor de maaltijd ook via dit emailadres.

Maatjes Project Kerk en Vluchteling Gouda
Coördinator: Heike Blok 0619902605
Coördinator: Anita Koorevaar 0630871895
Email: kerkenvluchteling@gmail.com

