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Voorwoord  

 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Integreren Doe Je Samen! 
 
Begin 2016 zijn we onder de werknaam Praktische Hulp Vluchtelingen Geldermalsen actief geworden 
om een eerste sociaal netwerk te vormen voor vluchtelingen met verblijfsvergunning (statushouders) 
die hier kwamen wonen. Na een informele start, konden we dankzij een startbijdrage van Rotary 
Geldermalsen Waalkant en vrijwillige inzet van notaris Van den Berg uit Buren, op 1 mei 2017 de 
Stichting Integreren doe je samen! oprichten.  
 
Het jaar 2018 was daarmee het eerste volle jaar waarin we als stichting actief waren. 
 
 
 
Veel plezier bij het lezen! 
 
 
Namens het bestuur, 

 
Marijke van den Bosch 
Voorzitter 
 

Tricht, 12 maart 2019  
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1. Het hoe en waarom van de “Stichting Integreren doe je samen!” 
 

Begin 2016 was er in Geldermalsen - nu West Betuwe - een verhoogde toestroom van statushouders 
en waren we als huidige bestuurders, actief als begeleider of taalcoach bij Vluchtelingenwerk of 
anderszins. We merkten in de praktijk dat de bestaande ondersteuning vaak onvoldoende was om de 
taal voldoende te leren en om te integreren en te participeren. We zijn toen als burgerinitiatief aan 
de slag gegaan onder de werknaam Praktische Hulp Vluchtelingen.  
Onder het motto “Niet alleen de vluchteling maar ook de samenleving heeft iets te integreren!” 
wilden we een eerste sociaal netwerk te vormen voor vluchtelingen met verblijfsvergunning.  
 
Daarom:  
- Zoeken we actief contact met statushouders, ook als ze hier al langer wonen.  
- Bieden we statushouders die willen, direct na aankomst een gedeeltelijke boedel en startfiets.  
- Grijpen we dat moment aan om persoonlijke contacten te leggen en deelname aan activiteiten 

rondom de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten aan te bieden.  
- Onderhouden we vervolgens met veel statushouders persoonlijke contact en springen we, vanuit 

de vertrouwensrelatie in bij hulpvragen als andere hulpverlening (nog) niet voor de hand ligt. 
- Bemiddelen we indien mogelijk naar maatjes, stages, werk.  
- Vormen we voor andere inwoners en organisaties een schakel naar contact met statushouders 
- Denken we vanuit kennis van de doelgroep mee over projecten die anderen willen uitvoeren. 
- Houden we voeling met actualiteiten, beleid en regelgeving en ontwikkelingen in andere 

organisaties.  
- Vervullen we een monitorende en signalerende rol naar beleidsmakers en andere partners 

 
Onze uitgangspunten: 
- Aantrekkelijk aanbod voor iedereen en aansluiten op vragen en behoeften van statushouders of 

vragen vanuit andere organisaties. We hanteren een jaarplanning maar bouwen ook flexibiliteit 
in om te kunnen inspelen op kansen en actualiteiten.  

- Maatwerk leveren vanuit kennis van de doelgroep en individuen daaruit 
- Nastreven van groeiende zelfredzaamheid van statushouders 
- Rekening houden met diversiteit binnen de doelgroep en zowel de onderlinge integratie als 

integratie in Nederland bevorderen. 
- Statushouders zoveel mogelijk opnemen in de vaste teams en betrekken bij opzet en planning.  
- Aanvullend werken op het bestaande aanbod  
- Samenwerken met andere organisaties om zo elkaar en elkaars werk te versterken.  
- Kennis en ervaring delen met andere instanties, professionals en vrijwilligers.  
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2. Verslag van het bestuur 
 

We kijken terug op een jaar met vele ontmoetingen tussen statushouders en mede-inwoners waarin 
de Nederlandse taal en cultuur een grote rol speelden. Er konden tal van bruggen geslagen worden 
tussen statushouders en mede-inwoners en organisaties. We deden dit het hele jaar rond, met veel 
plezier. We konden op veel vrijwilligers van Nederlandse en niet-Nederlandse komaf rekenen en we 
werkten samen met veel andere organisaties. We leerden ook in 2018 weer van alles over andere 
culturen en gebruiken. Vanuit een vertrouwensrelatie konden we ook in individuele gevallen 
ondersteuning bieden als andere hulpverlening (nog) niet voor de hand lag of als er meer nodig was. 
In menig geval kon hiermee inzet van professionele hulp voorkomen of juist versterkt worden. 
 
We merkten grote belangstelling voor onze activiteiten en ons werk bij zowel statushouders, 
medewerkers van Vluchtelingenwerk, mede-inwoners en vele lokale organisaties en hulpverleners. 
Dat sterkt ons in de overtuiging dat ons aanbod een goede aanvulling vormt op het bestaande. We 
zijn blij dat we met zoveel betrokkenen samen hebben kunnen bouwen aan betere integratie, 
participatie en acceptatie van vluchtelingen in de lokale samenleving. 
 
Daar waar we de eerste anderhalf jaar bijna zonder budget werkten, was dit in 2018 anders. De 
gemeente heeft een incidentele subsidie beschikbaar gesteld voor de mede-uitvoering van de pilot 
“Aan de Slag met Statushouders” waarin we samen met o.a. Welzijn West Betuwe, Vluchtelingen-
werk, Bibliotheek Rivierenland gingen werken aan betere en snellere participatie van statushouders. 
Verder ontvingen we in 2018 voor diverse projecten bijdragen van Oranjefonds, VSB-fonds, Stichting 
Rivierenlandfonds, RABO-ledenfonds, Interkerkelijk Noodfonds en HuRis. We mochten voor diverse 
activiteiten ruimten gebruiken. We danken daarvoor Christelijke Basisschool de Morgenster, de 
bibliotheek en de gereformeerde kerk Geldermalsen.  
 
De financiële bijdragen hebben er samen met de inzet van veel vrijwilligers en de andere partijen, 
voor gezorgd dat we als burgerinitiatief in 2018 echt een verschil hebben kunnen maken.  
We zijn gegroeid naar een meer gestructureerde werkwijze, hebben ons netwerk belangrijk 
uitgebouwd en hebben ons verder verdiept in de regelgeving waarbinnen statushouders hier 
verblijven en in de kaders waarbinnen andere organisaties werken.  

 

2.1 Contact met de doelgroep  
 
Integreren doe je samen! had in 2018 met nagenoeg alle1 volwassen statushouders die tussen 2013 
en 2018 in de gemeente Geldermalsen zijn aangekomen contact. Met statushouders in Neerijnen 
was dit beperkt.  
Meestal verliepen de contacten direct en soms via de consulent Statushouders van de voormalige 
gemeente Geldermalsen of via een andere contactpersoon zoals een taalcoach of (oud)vrijwilliger 
van Vluchtelingenwerk.  
Onderstaande aantallen hebben betrekking op de bij ons bekende volwassen personen uit de 
doelgroep. Uiteraard nemen in veel gevallen nemen ook kinderen deel aan activiteiten.  
 

                                                 
1 In de jaren 2013 tot en met 2018 was de taakstelling 209 statushouders incl. kinderen (informatienota 
Gemeenteraad 28 november 2018). Gegeven de achterstand in huisvesting die er eind 2018 was, nemen we 
aan dat er ongeveer 200 statushouders zijn komen wonen in de (voormalige) gemeente Geldermalsen. 
Hieronder ramen we 40 gezinnen met kinderen en circa 35 alleenstaanden.  
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Meer dan 50% van de contacten betreft mensen die aankwamen voor 2017 toen de Pilot Aan de Slag 
met Statushouders gestart is. Sommige mensen namen deel aan slechts een of twee activiteiten, 
anderen waren veel vaker betrokken. Met sommigen hadden we in verband met de privésituatie 
veelvuldig contact.  
De stereotype statushouder bestaat niet, net zo min als er een stereotype Nederlander bestaat. 
Achtergrond, opleiding, religie, nationaliteit e.d. binnen de doelgroep lopen uiteen.  
- Naar inschatting zijn er minder mensen uit steden en meer van het platteland.  
- Er zijn wat minder hoog opgeleiden en wat meer lager of niet-opgeleiden.  
- Aantal huishoudens met alleenstaanden en met gezinnen is redelijk gelijk 
- Godsdiensten zijn vooral Islam (m.n. Syrië), Orthodox of Christelijk (m.n. Eritrea, Irak).  
- Binnen de nationaliteiten zijn weer minderheden vertegenwoordigd 
 
We ontmoetten mensen uit de onderstaande nationaliteiten waarbinnen weer diverse minderheden: 

 
 
De uitdaging was om het aanbod en dienstverlening aantrekkelijk te houden voor iedereen en omdat 
de groep statushouders verre van homogeen is, wilden we zowel de onderlinge integratie tussen 
statushouders als de integratie van de totale doelgroep in Nederland bevorderen. Er werd bij alle 
gelegenheden daarom met respect en interesse bewust gesproken over elkaars gewoonten en 
achtergronden.  
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Geldermalsen 78 60 10 2 2 4

Beesd 8 4 2 2

Tricht 7 4 3

Buurmalsen 5 4 1

Meteren 3 3

Rumpt 2 2

Tot. G’mlsn 103 71 14 7 7 4

% G'mlsn 100% 69% 14% 7% 7% 4%

Est 2 1 1

Haaften 2 2

Ophemert 2 2

Opijnen 1 1

Tot. N’rijnen 7 3 1 2 1

Totaal 110 74 14 8 9 5

Syrische* Eritrese Irakese* Soedanese Andere
Onbekend / 

Staatloos
Totaal

72 13 12 3 3 7 110

* Er zijn diverse minderheden uit Syrië en Irak, zoals Yezidi, Koerden, Armeniers en Palestijnen
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2.2 Activiteiten en projecten 
 
We hadden een mooie mix van sociale en sportieve doe-activiteiten, educatieve activiteiten en waar 
nodig persoonlijke ondersteuning van mensen. Met uitzondering van een activiteit op Burendag zijn 
alle activiteiten uit de jaarplanning van 2018 ook daadwerkelijk gerealiseerd. Ook konden weer een 
groot aantal ad hoc activiteiten uitgevoerd worden. Zo konden we snel inhaken op een activiteit van 
Ode aan de Linge en werd een bijzondere actie voor Affrin opgezet toen daar luchtaanvallen waren.  
Over het algemeen was er grote belangstelling bij zowel statushouders, medewerkers van 
Vluchtelingenwerk, mede-inwoners als lokale organisaties. 

Terugkerende activiteiten en projecten 
 
Het volgende overzicht geeft de kerngegevens van de belangrijkste terugkerende activiteiten weer: 
 

 
 

Startfiets - startboedel 
Binnen dit project starten de meeste persoonlijke contacten 
met statushouders. Het draait sinds september 2016. Direct 
na aankomst kunnen mensen met hun coach naar de 
Rijnstraat 64 in Geldermalsen komen en een startboedel en 
startfiets krijgen. Er is gezelligheid, koffie of thee, er wordt 
Nederlands geoefend. We grijpen dat moment aan om 
persoonlijke contacten te leggen en deelname aan 
activiteiten rondom de Nederlandse taal, cultuur en 
gewoonten aan te bieden. 
In 2018 werden 18 woningen gedeeltelijk ingericht, 58 
fietsen opgeknapt en gedoneerd aan nieuw aangekomen statushouders en werden 51 fietseigenaren 
geholpen bij het uitvoeren van reparaties aan hun fiets.  
Een team vrijwilligers was elke zaterdagochtend aanwezig om samen met statushouders fietsen op te 
knappen en hen te helpen met de opstart in de gemeente.  
 

Arabischtalige Vrouwensupportgroep - Hoe werkt dat in Nederland? 
In het land van herkomst zijn veel zaken fundamenteel anders geregeld. Hoe beter mensen deze 
verschillen begrijpen, hoe sneller de integratie verloopt. Ongeveer eens per maand organiseerden we 
een Arabischtalige vrouwensupportgroep (met tolk) om deze verschillen te bespreken en van elkaar 
te leren.  
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Boedel en inloop 45 5 5 4 1 540 135 675

fiets repareren onder 

begeleiding/fietsen 

opknappen voor 

nieuwkomers

45 3 2 3 270 405 675

Fietsles praktijk en theorie 19 8 7 2 399 114 513

Zing Nederlands met ons! 9 15 25 7 252 252

Arabische supportgroep 

vrouwen
8 10 4 1 160 40 200

Kinderspeelmiddag 8 15 3 2 96 64 160

Totaal 134 360 937 522 242 1717 758 2475
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Samen met de deelnemers werden de gewenste thema’s gekozen en werd 
een jaarplanning gemaakt. We regelden experts en gastsprekers over 
bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het schoolsysteem, opvoeding van 
kinderen, minimaregelingen. De bijeenkomsten werden voorgezeten door 
een van de statushouders. 
Alle Arabisch sprekende nieuwe vrouwelijke inwoners werden uitgenodigd 
om deel te nemen en we mochten diverse nieuwe leden verwelkomen.  
Dank aan de gereformeerde kerk aan de Ds. R. Lomanlaan 7 waar we 
maandelijks een ruimte mochten gebruiken.  
 

 
Voor meer achtergrondinformatie en de overige activiteiten verwijzen we naar de bijlagen 

 

Samenwerkingsprojecten 
In verschillende projecten vormden we voor andere organisaties een schakel naar contact met 
statushouders en werkten we vanuit kennis van de doelgroep mee in projecten die ze initieerden. 
Onderstaande overzicht geeft de kerngegevens van de belangrijkste samenwerkingsprojecten weer.  
Voor meer achtergrondinformatie en de overige activiteiten verwijzen we naar de bijlagen. 

 

 
Dit is exclusief de uren die de zijn besteed door 

Zwemvereniging Olympia, Bibliotheek. 
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Digisterker met bibliotheek 14 25 1 1 50 12

Zwemsurvival met Olympia 7 20 1 24

Arabische boekencollectie n.v.t. onbeperkt 1 1 8 25

22 45 2 1 74 12

IDJS! heeft meegedacht over de opzet en 

deelnemers geworven voor de diverse 

groepen in de Digisterker-cursus. Dit 

hebben zij op een zeer persoonlijke 

manier (1-op-1) gedaan. Zij hebben ook 

gekeken of deelnemers qua taalniveau en 

digitale vaardigheden aan de cursus 

konden meedoen. 

Deze stichting vinden wij ontzettend 

belangrijk voor de doelgroep 

statushouders in Geldermalsen. Ze 

signaleren behoeften die wij als 

bibliotheek kunnen vertalen in 
activiteiten. Ze zijn onze schakel richting 

een doelgroep die voor ons lastiger te 

bereiken is. 

Lisanne van Itterson en Inge de Haas 
Bibliotheek Rivierenland 

In 2018 heeft Zwemvereniging Olympia 
i.s.m. met de gemeente Geldermalsen en 
de Stichting Integreren Doe Je Samen! de 

cursus “watersurvival” georganiseerd voor 
statushouders. De Stichting heeft 

uitstekend werk verricht in het werven en 
begeleiden van deze mensen en was een 
herkenbaar en vertrouwd aanspreekpunt 

voor zowel de deelnemers als onze 
verenging, waardoor snel en 

laagdrempelig werd gewerkt. Door 
samenwerking hebben we laten zien dat 

veel kan worden bereikt. Door 
samenwerking hebben we laten zien dat 

veel kan worden bereikt. 
 

Jan van Breda, Voorzitter ZV Olympia 
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Eenmalige activiteiten 
 
Onderstaande overzicht geeft de kerngegevens van de belangrijkste eenmalige activiteiten weer. Een 
deel werd in eigen beheer georganiseerd en een deel samen met andere partners. Een deel was 
gepland en een deel ontstond spontaan op basis van actualiteiten en kansen. De flexibiliteit in ons 
programma is belangrijk. Dat maakt het mogelijk om in te spelen op actualiteiten en op initiatieven 
van anderen die op ons pad komen. 

 
Dit is exclusief de uren die de zijn besteed door IVN, Ode aan de Linge, Muziek op de Dijk, Mozaïek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor meer achtergrondinformatie over deze activiteiten verwijzen we naar de bijlagen. 

 

2.3 Individuele ondersteuning 
 
Statushouders komen veelal uit informele culturen. Relaties en opgebouwd vertrouwen zijn daarin 
erg belangrijk. Omdat we niet in trajecten werken en gedurende langere tijd met mensen oplopen, 
ontstaat er vaak zo’n vertrouwensband en kunnen zaken boven komen die om ondersteuning 
vragen. Individuele ondersteuning vloeide dan ook logisch voort uit de relaties en onze manier van 
werken: informeel, op basis van vertrouwen en aanvullend op bestaand aanbod.  
 
Er is in het bestuur naast veel praktische ervaring, ook veel culturele, juridische en onderwijskundige 
kennis. In individuele situaties nam de meest aangewezen persoon vanuit het bestuur het voortouw. 
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Herfstwandelen/pannenkoeken 10 15 3 15

Bidden voor Affrin 3 8 3 20

kampvuur 20 20 2 2 40 10

voetballen 15 15 2 10

barbecue 20 60 2 4 25 50

Pannenkoekendag 10 30 5 4 15 10

Kunst met ode aan de linge 5 10 2 10

Natuurwandeling met IVN 18 45 7 25

Zaalvoetbal met Mozaiek 8 1 1 15 2

Concert bij Muziek op de dijk 1 7 1 10

Lekkers a.d. Linge met Help 

Elkaar
150 100 15 15 300 150

Kerstmarkt 200 20 2 8 50 70

Aanschuiftafel met Meet & Eat 60 8 3 5 15 70

Totaal 512 346 48 39 550 362

Mooi en bijzonder 
Na en tijdens de luchtaanvallen op Affrin 
waar veel Koerdische Syriërs familie en 

vrienden hebben wonen, hebben we enkele 
malen samen met hen en andere kerkgangers 
gebeden en videoboodschappen gemaakt en 
verstuurd om de getroffenen een hart onder 

de riem te steken.  

 

 
We schreven ons in voor de dorpsquiz 

Geldermalsen met 3 statushouders in het 
team en bereikten mede door hun kennis en 

inzet een 3e plaats!! 
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Dat kon zijn degene met het beste contact, degene met de meeste expertise of degene met het 
beste netwerk. Of, bij kleine hulpvragen degene die toch al “op de koffie was”.  
We stemden bijna wekelijks intern de verschillende cases af en waar mogelijk werd afgestemd met 
instanties of vanuit de vertrouwensrelatie toegewerkt naar inschakeling van professionele hulp en 
verhoging van de zelfredzaamheid. 
Vanwege de privacy worden geen details gegeven, maar waar ging het zoal om?  
 
- 5x Praktische en sociale ondersteuning in beginperiode: Als er (nog) geen maatschappelijk 

begeleider vanuit Vluchtelingenwerk is, of is er een complexe gezinsproblematiek of er is een 
beginnende coach met weinig ervaring, of de begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk is eerder 
gestopt door wegvallen van een coach. We leverden dan in overleg met Vluchtelingenwerk 
gedurende een periode extra ondersteuning op praktisch en sociaal gebied. Denk aan hulp bij 
woninginrichting organiseren, eerste contacten leggen met buren en taalgenoten, leren omgaan 
met OV, mee naar school of dokter, regelen van bijzonder vervoer, afspraken met dokter of 
school maken en vanzelfsprekend regelmatig op de koffie of een luisterend oor zijn.  

- 10 personen Intensieve maatwerkondersteuning in complexe en/of acute situaties. Er waren 
persoonlijke situaties waarin meerdere problematieken speelden en/of waar acute hulp geboden 
was, (nog) geen hulp was of deze (nog) niet gewenst was, en/of de betrokkene niet terecht kon 
of wilde in zijn eigen gemeenschap. Vaak speelde schaamte en gebrek aan kennis een grote rol. 
Vanwege de vertrouwensband met betrokkenen konden we in deze situaties tijdelijk (deels) de 
regie nemen en/of intensieve ondersteuning bieden.  
In de meeste gevallen was snelle actie nodig en werd na verloop van tijd geschakeld met andere 
organisaties of personen (bijvoorbeeld bewindvoerder, advocaat, Veilig Thuis, 
Vluchtelingenwerk, school, maatschappelijk werk, sociaal team, werkcoach Werkzaak, 
schuldhulpmaatjes, energiemaatschappij, incassobureau, schuldeisers, psycholoog, jurist). Wij 
konden daarna meer terugtreden en op de achtergrond aanwezig blijven als vrijwilliger en 
“goede buur”. Het ging bijvoorbeeld om combinaties van zaken als gedwongen opname, 
schulden, analfabetisme, seksuele geaardheid, verblijfrechtelijke problemen, financiële 
problemen, kinderen met problemen, echtscheidingen in wording, vermeende laagbegaafdheid, 
vroeggeboorte, depressie, acute gezondheidsproblemen, inburgeringsproblematiek, school-
problemen, verkeerde registratie in gemeentelijke basisadministratie.  

- 13x Hulp bij fraude en oplichting: Er is een 13 tal situaties geweest waarin mensen slachtoffer 
werden van fraude en oplichting. We hebben in nauwe afstemming met de consulent 
statushouders, wijkagent, Kleurrijk Wonen, medewerkers gemeente Geldermalsen en 
Vluchtelingenwerk getracht zoveel mogelijk de schade te beperken, contracten terug te draaien, 
contactnamen en -nummers bij dokter, tandarts, ziekenhuis, Kleurrijk Wonen gewijzigd, mensen 
tot doen van aangifte bewogen. Er loopt nog een strafzaak tegen te persoon in kwestie. Er is 
diverse malen overleg geweest met de Burgemeester omdat dit ook het gevoel van veiligheid in 
de gemeente en het vertrouwen in de instanties beschadigd heeft. We blijven ook in 2019 zeer 
alert op signalen en informatie op gebied van fraude en oplichting. 

- 14x hulp bij taalstages, werk, maatjes: Voor 4 statushouders kon worden bemiddeld naar stages 
of werk. Voor 5 andere zijn hiertoe de aanzetten gedaan. We legden contacten met werkgevers, 
hielpen bij CV’s, gingen mee naar een banenmarkt, hielpen met voorbereiden van sollicitatie-
gesprekken en het beoordelen van een arbeidscontract. In 2 gevallen kon worden bemiddeld 
voor vakantiewerk van kinderen. In 5 gevallen kon worden geholpen bij vinden van maatjes of 
vrijwilligers taal-, huiswerk- of bijlesmaatje of anders. 

- 3x praktische hulp in samenwerking met Present West Betuwe: Dankzij inzet van Present West 
Betuwe konden we een 3-tal gezinnen op een bijzondere manier ondersteunen met een pool 
vrijwilligers die voor één dag de handen uit de mouwen staken en voor een nieuwe start zorgden  

- > 25x Sociale of praktische ondersteuning in een latere periode: Personen die niet meer begeleid 
worden door VWON, kunnen evengoed ondersteuningsbehoefte hebben. Bijvoorbeeld omdat er 
nieuwe fasen aanbreken, sociaal isolement speelt, nieuwe problematieken spelen of er is 
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vrijstelling van inburgeringsplicht maar weinig mondelinge taalbeheersing of weinig 
zelfredzaamheid. We ondersteunen dan in de vorm van praktische en sociale hulp. Deze 
ondersteuning vond meestal plaats omdat zaken aan de orde kwamen tijdens het 
“koffiedrinken”, of op verzoek van een ambulant begeleider of consulent statushouders 
Geldermalsen. In sommige gevallen kon worden verwezen naar spreekuur VWON maar dit ligt 
niet voor de hand als iets tijdens een bezoek zelf kan worden opgelost.  
Denk aan inschakelen bij activiteiten, hulp bij perikelen rond zorgverzekering, betalingsregeling, 
formulieren, acute voedsel-, kledinghulp via Help Elkaar, regelen van vervoer of gewoon “op de 
koffie” en post afhandelen.  

 

2.4 Netwerken en deskundigheid bevorderen 
 
Kennis delen en ervaring uitwisselen met de doelgroep en met betrokken organisaties bleek erg 
belangrijk en nuttig.  
 
We hadden vele gesprekken met leden van de doelgroep, ook over gevoelige thema’s. De 
Arabischtalige Vrouwensupportgroep leverde ons een schat aan informatie en begrip. De opgedane 
kennis konden we weer delen en/of gebruiken bij individuele hulpvragen. 
 
We namen in 2018 als partner deel in diverse professionele netwerken, deden veel kennis op van de 
kaders waarbinnen de organisaties werken en leerden veel hulpverleners kennen. 
 
Bij Vluchtelingenwerk namen we deel aan teamoverleg maatschappelijk begeleiders, casus-
bespreking, en teamoverleg taalcoaches. Hier werd niet alleen kennis en ervaring uitgewisseld maar 
zijn ook relaties gelegd met nieuwe coaches en begeleiders. We waren deel van zowel de Stuurgroep 
Aan de slag met Statushouders als van het bredere Integratieoverleg Statushouders (Pilot 2017). 
 
Bij activiteiten, het verlenen van laagdrempelige diensten, het zoeken van taalstages etc. maakten 
we veelvuldig gebruik van onze persoonlijke maatschappelijke netwerken. Het bouwen en 
onderhouden van deze netwerken blijft dus ook van groot belang.  
 
IDJS! was als gastspreker/deskundige op de Maaksessie Sociale Verbondenheid en Actiegericht leren 
over integratie. Deze bijeenkomst was onderdeel van een aantal Maaksessies die door Open Embassy 
in opdracht van de Provincie Gelderland werd georganiseerd. Een van de conclusies uit de bijeen-
komst was dat het voor professionals en vrijwilligers, belangrijk is om extra stappen te doen en om 
informele werkwijzen en netwerken te koesteren. Zonder dat “werkt het niet”. 
 
We namen deel aan diverse bijeenkomsten voor kennisdeling en deskundigheidsbevordering. O.a. 
- Workshop psychische gezondheid statushouders – GGD 
- Training Integraal Werken - VWON 
- Kennisdeling interculturele aspecten LHBTI 
- Studiedag Opvoeden in twee culturen – Vluchtelingenwerk Nederland 
- Werkconferentie integratie van vluchtelingen in Oost-Nederland – Provincie Gelderland 
- Training intercultureel werken - ITIM 
- Informatieavond schuldhulpverlening Geldermalsen i.s.m. Zorgverzekeringslijn 
- Informatieavond AVG wetgeving - Welzijn West Betuwe 
- Netwerkbijeenkomst Financiële zelfredzaamheid nieuwkomers Rivierenland 
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2.5 Communicatie 
 
Contact met de doelgroep (oudkomers en nieuwkomers) en andere geïnteresseerden vond plaats: 
- Face-to-face tijdens bezoekjes, activiteiten en ontmoetingen.  
- WhatsApp bijv. voor uitnodigingen, taaloefening, gesprek hoe het gaat, informatie uitwisselen.  
- Facebook:  

o Besloten pagina voor statushouders: uitnodigingen en lokale informatie – 84 leden. 
o Besloten pagina voor statushouders, coaches, andere belangstellenden: lokale 

informatie, oproepen en aankondigingen – 333 leden.  
o Open pagina voor alle geïnteresseerden IDJS! met algemene informatie – 120 volgers  

- Via de website www.integrerendoejesamen.nl: Het aantal bezoekers van de website is bekend 
vanaf juni 2018. In een half jaar tijd bezochten 213 unieke bezoekers 876 maal een pagina. 

- Via de nieuwsbrief: inschrijven via website, uitschrijven en wissen gegevens op aangeven. In 
2018 hadden we 170 abonnees op de nieuwsbrief.  

- Via de krant of agenda: aankondiging en berichten activiteiten en verslagen van activiteiten  
 

2.6 De meerwaarde 
 
We merkten grote belangstelling voor onze activiteiten en ons werk bij zowel statushouders, 
medewerkers van Vluchtelingenwerk, mede-inwoners en vele lokale organisaties en hulpverleners. 
Dat sterkt ons in de overtuiging dat ons aanbod een goede aanvulling vormt op het bestaande. 
 
De meerwaarde die we zelf zien is velerlei: 
- Gevoel van Welkom Zijn bij statushouders 
- Preventie van formele hulpverleningstrajecten  
- Bevordering van de inclusieve samenleving 
- Betere en snellere integratie van statushouders  
- Versterking lokale samenwerking organisaties 
- Versterking lokale initiatieven  
- Draagvlakvergroting en zichtbaarheid doelgroep  
- Bereikbaarheid doelgroep voor andere organisaties en beleidsmakers. 
- Ondersteuning professionals/vrijwilligers VWON 
 
Deze meerwaarde werd ook bevestigd door diverse personen en instanties die met ons hebben 
samengewerkt. Een korte impressie treft u op de volgende pagina: 
 

http://www.integrerendoejesamen.nl/
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Voor mij is IDJS! onmisbaar geweest. 
Dankzij de praktische hulp hebben de 

personen die ik begeleid(de) niet alleen een 
fiets gekregen, maar ook fietslessen  en hulp 
bij het zelf uitvoeren van kleine reparaties. 
Tijdens de activiteiten leerden ze meer over 

de Nederlanders en krijgen Nederlanders 
meer begrip voor de obstakels waar de 

statushouders in de praktijk tegenaan lopen. 
IDJS! heeft intensief contact met 

Vluchtelingenwerk, gemeente, kerken en 
andere organisaties. De groep heeft 

daardoor meer inzicht en overzicht dan een 
enkele begeleider, coach of andere 

vrijwilliger of professional ooit zal hebben. 
 

Anne Mie van Koppen: 
Vrijwilliger Vluchtelingenwerk 

 

De mensen van de stichting zijn goed 
bereikbaar en weten wat er bij de 

verschillende statushouders speelt en 
wanneer ze toe zijn aan een volgende stap. 

Doordat ze een behoorlijk groot netwerk 
hebben kunnen we snel plaatsen in 

taalstages en/of in sociale 
activeringstrajecten. De verbindende factor 

van de stichting zorgt ervoor dat mensen 
waarvan de inburgering is gestopt en die 

weinig Nederlands spreken toch niet tussen 
het wal en het schip geraken. Door hun rol 
nemen de mensen van de stichting mij en 

verschillende collega’s veel werk uit handen 
 

Coach Werkzaak op persoonlijke titel 

. 

Ze hebben binnen korte tijd een achterban aan 
zich gebonden en zijn als burgerinitiatief voor 
statushouders niet meer weg te denken in de 

gemeente Geldermalsen. 
 

Marco van Westerlaak  
Direkteur Welzijn West Betuwe 

 Vrijdagavond vertelde een van de 
deelnemers mij dat ze ontzettend blij was 

dat ze was meegegaan. Ze had enorm veel 
stress. O.a. omdat ze nergens naar toe kan 
gaan i.v.m. kinderen, weinig contacten. Nu 

ze er uit was geweest voelde ze zich veel 
beter. Daar doen we het voor! 

Ik realiseer me dat jullie in Geldermalsen 
behoorlijk goed georganiseerd zijn en dat 

dat zijn vruchten afwerpt voor vluchtelingen 
die zo beter bereikbaar zijn en makkelijker 

contacten kunnen maken (want dat blijft een 
belemmering is mijn ervaring). 

 
Een natuurgids van IVN 

 

Diverse medewerkers van stichting IDJS! zijn 
maatschappelijk begeleider/ taalcoach 

geweest en ze maken ook nu nog deel uit van 
onze teams. We kunnen in tijden van drukte  

en in bijzondere gevallen vaak een beroep op 
hen doen. In verband met het tekort aan 

vrijwilligers en de werkdruk die onze 
vrijwilligers ervaren is de stichting een goede 

aanvulling 
 

Joke van Alten, teamleider Vluchtelingenwerk 
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3.  Organisatie 

 

3.1 NAW Stichting Integreren doe je samen! 
 
Postadres 
Laan van Crayestein 49 
4196 HK Tricht 
06-49675468 
KvK 68663765 
IBAN NL 57 RABO 03210266403 
 

3.2 Bestuursleden 
 

Het zittend bestuur bestaat uit: 
Voorzitter:   Marijke van den Bosch 
Penningmeester: Marieke Minnee 
Secretaris:   Fieke Bijnagte 
Bestuurslid:  Christine Sterrenburg 
Bestuurslid:  Saskia de Nijs 
 
Er zijn het afgelopen jaar geen bestuurswisselingen geweest. Het penningmeesterschap is van Saskia 
de Nijs overgedragen naar Marieke Minnee. 
 

3.3 Overleg  
 
Het bestuur vergadert naar behoefte, maar minstens 4x per jaar over bestuursaangelegenheden. 
Het bestuur overlegt op wekelijkse basis over de stand van zaken in diverse projecten, nieuws, 
actualiteiten, kennisuitwisseling, terugkoppeling uit netwerken en intervisie van individuele casus.  
 

3.4 Vrijwilligers 
 

De vrijwilligers zijn het hart van het sociaal netwerk dat IDJS! wil zijn voor statushouders.  
Er is, inclusief de leden van het bestuur een poule van circa 30 vaste vrijwilligers voor de periodieke 
activiteiten Zing Nederlands, Kinderspeelmiddag, Startboedel/startfiets, Fietslessen. Hiervan zijn 8 
statushouder.  
Voor incidentele activiteiten is ook een poule van circa 30 mensen. Hiervan zijn 15 statushouder (kok, 
hand en spandiensten, tolk). 
Leden van het bestuur zijn actief in alle projecten en hebben ook een aanzienlijk deel van hun tijd 
vrijgemaakt voor netwerk- en scholingsactiviteiten en individuele dienstverlening.  
 
In 2018 is door de vrijwilligers circa 6.100* uur besteed aan werkzaamheden voor de stichting.  
* Dit is exclusief de uren die de door ons gekoppelde taalmaatjes of andersoortige maatjes hebben 
besteed en exclusief de uren die samenwerkingspartners hebben besteed (bijv. Stichting Help Elkaar, 
Zwemvereniging Olympia, Bibliotheek, Ode aan de Linge). 
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Betreft uren 

Activiteiten 3500 

Goede buur en laagdrempelige 
hulpverlening 

2000 

Netwerken, kennisverwerving, 
intervisie 

600 

Totaal 6100 * 

4. Toekomst 
 
In 2019 gaan we graag door op de ingeslagen weg en willen we onze organisatie verder professiona-
liseren. Daarbij blijven de persoonlijke en vriendschappelijke contacten en het informele karakter van 
de organisatie voorop staan. Daarin schuilt immers onze kracht en daaruit halen we plezier. 
 
2019 wordt ook een jaar met nieuwe kansen en uitdagingen:  

 Geldermalsen is nu onderdeel van West Betuwe. Samen met de gemeente en partners willen we 
bezien hoe in andere kernen van West Betuwe de burgerkracht tot bloei kan komen. 

 We betrekken de mensen vanaf dag 1 na aankomst bij de lokale samenleving en velen ervaren 
dat we een duidelijke meerwaarde hebben bij begeleiding van statushouders. We zien graag een 
erkende rol voor sociaal netwerk/schakelfunctie, draagvlakbevordering en laagdrempelige hulp.  

 Er komt vanaf medio 2020 een wijziging in de Wet Inburgering. Centraal staat dat statushouders 
beter begeleid worden bij hun inburgering en hun route naar werk en er komt een centrale 
verantwoordelijkheid bij de gemeente. Dit past uitstekend in onze visie, dus 2019 wordt een 
goed jaar om de voorbereidingen te treffen voor komst van deze wet. We zetten ons hier graag 
voor in samen met andere partners. 

 We ontvingen tot op heden incidentele subsidies en giften. We streven ernaar om in 2019 te 
komen tot een structurele financiering van de activiteiten van de stichting.  

 De ruimte aan de Rijnstraat 64 waar o.a. het project Startboedel/Startfiets draait, moeten we 
medio 2019 verlaten. Dit pand dat we delen met stichting Help Elkaar die minima in West 
Betuwe ondersteunt, is het startpunt voor contact met nieuwkomers. Het vinden van een 
passend alternatief is in 2019 een belangrijke opgave voor de organisaties. 
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Bijlagen Activiteiten  
 

Ontmoet elkaar bij Startboedel-startfiets 
 
Ook in 2018 konden we alle nieuwkomers in Geldermalsen en 
Neerijnen verwelkomen in het project Startboedel en Startfiets 
aan de Rijnstraat 64 in Geldermalsen. Een team vrijwilligers is 
hier elke zaterdagochtend aanwezig om samen met 
statushouders fietsen op te knappen en statushouders te 
helpen met een goede opstart in de gemeente. Er is 
gezelligheid bij een kop koffie of thee, er wordt Nederlands 
geoefend. Alle nieuwkomers uit 2018 konden hier een 
gedeeltelijke startboedel uitzoeken en een startfiets. Ze 
ontmoetten hier meestal ook direct land- of taalgenoten, 
mensen die goederen kwamen doneren of mensen uit de minimagroep Help Elkaar die ook in het 
pand zit. Daarna zien we velen terug om te komen helpen of voor de gezelligheid. Of we zien hen 
terug bij andere activiteiten.  
Het pand hebben we in tijdelijke bruikleen van de gemeente sinds zomer 2016.  

Hoe werkt dat in Nederland? Arabischtalige Vrouwensupportgroep 
De gezondheidszorg, het schoolsysteem, opvoeding van kinderen, toeslagen… In Syrië zijn veel zaken 
fundamenteel anders geregeld dan in Nederland. Hoe beter mensen deze verschillen begrijpen, hoe 
sneller de integratie verloopt. Ongeveer eens per maand organiseerden we een Arabischtalige 
vrouwensupportgroep (met tolk) om deze verschillen te bespreken en van elkaar te leren. De groep 

bestaat uit circa 20 deelnemers. 
Samen met de deelnemers werden de gewenste thema’s 
gekozen en werd een jaarplanning gemaakt. We regelden 
gastsprekers. De bijeenkomsten werden voorbesproken 
en voorgezeten door een van de statushouders.  
Alle nieuwe vrouwelijke inwoners werden uitgenodigd 
om deel te nemen en in 2018 mochten we diverse 
nieuwe leden verwelkomen.  
Net als andere jaren was er ook een “Nederlands uitje”. 

Deze keer bezochten we de bollenvelden, het strand en de kermis.  
Dank aan de gereformeerde kerk aan de Ds. R. Lomanlaan 7 waar we maandelijks een ruimte 
mochten gebruiken.  

Zing Nederlands met ons!  
 
Het team muzikanten, 
presentatoren, zangers 
en andere vrijwilligers 
organiseerde ook in 
2018 weer “Zing 
Nederlands met ons!”. 
Musiceren, zingen, 
uitbeelden en 

bespreken waar de liedjes over gaan, welke nieuwe woorden er in staan en natuurlijk een gezellige 
nazit. Bijna maandelijks ontmoeten 30-50 mensen elkaar op deze avonden. Altijd enorm gezellig en 
er is menig telefoonnummer of adres uitgewisseld tussen Nederlanders en niet-Nederlanders.  
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Dank aan Basisschool de Morgenster, Glorie van Holland 28 Geldermalsen waar we dit ook in 2018 
weer mochten doen. 
Het project kon tot de zomer gefinancierd worden vanuit de bijdragen van Oranjefonds en 
Rivierenlandfonds. Daarna uit de activiteitensubsidie van de gemeente. 

“Gewoon spelen” op de Kinderspeelmiddagen  
Gewoon lekker spelen is lang niet in elk huishouden vanzelfsprekend. De kinderen hebben vaak veel 
meegemaakt en moeten op school alle zeilen bijzetten. Een team vrijwilligers – zowel Nederlanders 
als statushouders – organiseerde eens in de 6 weken een speelmiddag voor kinderen tussen 4 en 12 
jaar die nog niet zo lang in Nederland wonen met een vluchtelingenachtergrond. Op deze middagen 
konden zo’n 15 kinderen onbekommerd spelen. Doorgaans is er een thema zoals sport en spel, 
herfst, bakken, dansen. 

Statushouders namen geleidelijk meer taken 
op zich in de organisatie en het team kent 
inmiddels 3 statushouders.  
Soms werd er uit het netwerk van de 
vrijwilligers iemand van buiten, zoals een 
voetbaltrainer of een danslerares.  
 
We mochten het Jeugdgebouw van de 
gereformeerde kerk, Ds. Lohmanlaan 1, 
Geldermalsen gebruiken voor deze activiteit. 
Het project werd gefinancierd uit giften en de 
activiteiten-subsidie van de gemeente.  

Fietslessen voor vrouwen  
Een fiets is een heel belangrijk vervoersmiddel en het geeft vrijheid en mogelijkheden als mensen 
kunnen fietsen. M.n. veel vrouwen kunnen dit nog niet.  
Een 4-tal fietslesgroepen kon in 2018 starten. Een team van vrijwilligers – Nederlanders en 
statushouders – is in 2018 getraind in de methode “stap 
op de fiets” en “Biking 4 U” waardoor zowel theorie als 
praktijk goed aan bod kwamen.  
Naast statushouders namen ook vrouwen deel die hier al 
langer verblijven uit Marokko, Somalië, Soedan, Gambia. 
De lessen waren rondom de Pluk en in Geldermalsen.  
Het project kon worden gefinancierd uit de activiteiten-
subsidie van de gemeente en via een bijdrage van het 
Oranjefonds.  
We mochten de fietsenstalling gebruiken van de Pluk en 
de lesruimte van de bibliotheek. 
Het project werd deels gefinancierd uit bijdragen van de deelnemers en een bijdrage van het 
Oranjefonds en deels uit de activiteitensubsidie van de gemeente 

Spontane evenementen en acties 
We organiseerden, al dan niet op verzoek van statushouders, diverse 
spontane kleinere evenementen zoals een kampvuur aan de 
Linge, voetballen, barbecue in het park, herfstvakantie-
wandeling, pannenkoeken bakken. Gemiddeld bezochten 
enkele tientallen statushouders deze evenementen. 
We schreven ons in voor de dorpsquiz Geldermalsen met 3 

statushouders in het team en bereikten mede door hun kennis en inzet een 3e 
plaats!!  
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Na en tijdens de luchtaanvallen op Affrin waar veel Koerdische Syriërs familie en vrienden hebben 
wonen, hebben we enkele malen samen met hen en andere kerkgangers gebeden en 
videoboodschappen gemaakt en verstuurd om de getroffenen een hart onder de riem te steken.  

Eritrese en Syrische culinaire heerlijkheden op Geldermalsens kerstmarkt  
Net als in 2016 en 2017 organiseerden we ook in 2018 op de kerstmarkt in Geldermalsen een 
gezellige mix van mensen en hapjes. Een 8-tal koks maakten heerlijke hapjes en voor veel bezoekers 
was het een leuke gelegenheid om een praatje aan te knopen met nieuwe inwoners en te proeven 
van de heerlijke hapjes. Voor de koks een goede gelegenheid om kennis te maken met traditionele 
kerstliederen en feestelijkheden van de kerstmarkt.  
 

2016: Syrische 
dames koken 
 
2017: Syrische 
mannen koken 
 
2018: Eritrese en 
Syrische mannen en 
vrouwen koken 

 

Samen bereik je meer  
We konden ook dit jaar weer veel gezamenlijke activiteiten doen en samenwerken met andere 
organisaties. En omdat we het overgrote gedeelte van de statushouders persoonlijk kennen, konden 
we andere organisaties helpen of in contact brengen met de doelgroep. Een paar voorbeelden: 

Digisterker 
Nederland is een digitaal land. In Syrie, Eritrea, Soedan, Irak e.d. is 
dat veel minder het geval. In Nederland moeten statushouders naast 
de taal en cultuur ook het digitale verkeer beter leren begrijpen. Een 
afspraak maken op het gemeentehuis, inloggen bij de 
zorgverzekering of bank, digitale rekeningen, fishing-mails.  
We hielpen de bibliotheek Rivierenland met het uitbreiden/-
aanpassen van de cursus Digisterker “Werken met de e-overheid” tot 
een goed programma voor statushouders en zochten gericht 
deelnemers voor een 3-tal cursusgroepen. Het werd een zeer gewaardeerde en leerzame cursus en 
zowel de deelnemers, de trainer van de bibliotheek als wij waren erg tevreden. Digisterker is een 
blijvertje wat ons betreft!! 

Arabische boekencollectie 
De gemeente heeft de bibliotheek verzocht een collectie boeken in de eigen taal aan te schaffen voor 
statushouders. In overleg met Integreren doe je samen! werd besloten als eerste aan de slag te gaan 
met een collectie Arabische boeken. IDJS benaderde een statushouder die vervolgens samen met 
een Syrische boekhandelaar uit Amsterdam en na overleg met de doelgroep een lijst samenstelde. 
Ondertussen is de boekencollectie aangeschaft en wordt er al veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook is 
er belangstelling van andere bibliotheken voor dit project. Er volgt nog een feestelijke opening. 
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Cello concert i.s.m. Muziek op de Dijk 
Muziek op de Dijk uit Deil was heel gastvrij en nodigde een groep 
statushouders uit voor een heel bijzondere muzikale voorstelling van 
het Cello Octet Amsterdam.  
Integreren doe je samen! zocht uit aan wie dit unieke aanbod goed 
besteed zou kunnen zijn en zo waren we met een groep te gast bij 
een concert op 18 november in de kerk in Enspijk. 
Na afloop ontstonden er leuke gesprekken met andere bezoekers. 
 

Kunst verbindt, met Ode aan de Linge! 
De Stichting Ode aan de Linge wil doelgroepen die normaal 
gesproken niet zo snel in aanraking komen met kunst de waarde 
van kunst laten ervaren.  
Wij zochten voor hen statushouders met interesse voor kunst, die 
deel wilde nemen aan een schilderworkshop over herinneringen 
aan je land van herkomst en bijzonderheden van Nederland.  

In het park aan de Linge ontstond zo een mooie creatieve middag 
onder leiding van Mandy Jones. 
 

Syrische en Eritrese aanschuiftafel met Meet & Eat in de Pluk  
Het team van Meet & Eat organiseert aanschuiftafels in de 
Pluk. In 2017 organiseerden we samen met hen een Syrische 
en in 2018 een Eritrese aanschuiftafel. 
Iedereen die wilde proeven van deze “andere keukens en 
culturen” en kennismaken met koks en hun families kon zich 
inschrijven. Bij 60 mensen moest de inschrijving gestopt 
worden! 

Zwemsurvival met zwemvereniging Olympia 
Nederland is een waterland en de meeste Nederlanders kunnen zwemmen. In landen als Eritrea en 
Syrië is dat zeker niet altijd het geval. In 2017 zijn een aantal Syriërs verdronken in de rivieren. Op 
verzoek van velen heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld aan Zwemvereniging Olympia voor 
het organiseren van een beginnerscursus zwemmen voor mannen. Het ging om een zwemsurvival 
training van 7 lessen op zondagen. Aan 20 deelnemers werd geleerd om bijvoorbeeld veilig te drijven 
en naar de kant te komen. Integreren doe je samen! verzorgde de selectie van mensen, de contacten 
naar de groep en de communicatie tussen de lessen door. 

Natuurwandelen met IVN 
Wandelen in de natuur is iets waar veel Nederlanders plezier aan 
beleven maar waar de meeste statushouders niet snel aan 
denken. Net als in 2017 organiseerden we in de zomervakantie 
samen met IVN een natuurwandeling onder leiding van de 
natuurgidsen van IVN. Ook dit jaar meldden zich zo’n 50 mensen 
aan. Jong en oud, uit binnen- en buitenland. Kijken door een 
loupe, luisteren naar de bomen… De gidsen lieten ons met andere 
ogen kijken en luisteren naar de bomen, planten, lucht en de 
beestjes. We sloten af met een speurtocht, hapje en drankje  
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Opnieuw een succesvol Lekkers aan de Linge! 
In 2018 werd onder de vlag van 
Integreren doe je samen! voor de 
tweede maal Lekkers aan de Linge 
georganiseerd, een evenement in het 
Lingepark van Geldermalsen, waarbij 
we samen eten (maken) en er muziek 
gemaakt wordt. Meer dan 250 
mensen bezochten het feest dat 
bedoeld is voor mensen van alle culturen. Voor mensen met een kleine beurs is het bijna kosteloos 
en anderen betalen een kleine bijdrage.  
 
Dit feest heeft als doel: verbinding, elkaar leren kennen, proeven van verschillende soorten eten, 
gezamenlijk eten, drinken, muziek (maken), kortom: gezelligheid! 
Het evenement werd georganiseerd en ondersteund door veel vrijwilligers, o.a. van Stichting Help 
Elkaar en werd financieel mogelijk gemaakt door diverse lokale ondernemers, sponsoring van HuRis, 
Rivierenlandfonds, Rabobank (Aandeel in de Betuwe), VSB Fonds en uiteraard de activiteitensubsidie 
van de gemeente.  

Samen met Help Elkaar  
De Stichting Help Elkaar en Integreren doe je samen! weten elkaar 
vaak te vinden en te ondersteunen. Niet alleen op de zaterdag-
ochtenden in de Rijnstraat, maar ook bij evenementen. Help Elkaar 
organiseerde diverse activiteiten voor minima waar ook 
statushouders welkom waren. Het grootste feest was het 
Sinterklaasfeest in de Pluk. Integreren doe je samen! verleende 
bescheiden hand- en spandiensten bij dit feest.  
 

 


