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Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Integreren doe je samen!, een burger initiatief
waarin we er vanuit gaan dat integreren makkelijker gaat als je je welkom voelt.
 
Het is spannend om na een periode van verdriet, oorlog en onderdrukking in Nederland aan een
nieuwe levensfase te beginnen. Je hebt veerkracht nodig en een eigen netwerk waarin je welkom bent
en zoveel mogelijk uitdagingen en vraagstukken in eigen kring en eigen regie kan aanpakken.
Integreren kan echt een speurtocht zijn. Cultuurverschillen, taalbarrière, gebrek aan eigen netwerk,
maken de stap naar onze digitale, sterk gereguleerde, individualistische samenleving groot. 
 
Daarnaast zijn begeleidings- en inburgeringtrajecten niet altijd passend of toereikend. Mensen die
openstaan voor contact met statushouders wonen niet altijd in de buurt. Organisaties met een goed
aanbod hebben niet altijd contact met statushouders. Veel mensen willen wel wat doen maar zich niet
voor langere tijd vastleggen. We zijn er trots op dat IDJS! op vele manieren bruggen weet te slaan.
 
In 2019 was er opnieuw grote belangstelling voor onze activiteiten en diensten bij statushouders,
mede-inwoners, lokale organisaties en hulpverleners. We zijn blij dat ons netwerk door de lokale
aanpak echt verschil maakt en dat we met onze vrijwilligers en zoveel betrokkenen samen kunnen
bouwen aan betere integratie, participatie en acceptatie van vluchtelingen in de samenleving. We
danken dan ook alle vrijwilligers en hen die ons op andere manieren steunden. 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van onze activiteiten van het
afgelopen jaar.  En we blikken ook vooruit naar 2020.
 
Veel leesplezier namens het bestuur,

VAN DE VOORZITTER

MARIJKE VAN DEN BOSCH

VOORZITTER
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Vrijwilligers zijn makelaar van sociaal kapitaal: we koppelen vaardigheden,
connecties, kennis en relaties in diverse netwerken, kerken en verenigingen
waar de vrijwilligers deel van uit maken aan statushouders. Er ontstaan
waardevolle contacten die steun bieden bij vrijwilligerswerk, onderwijs, ziekte,
zorg, werk. vrije tijd e.d.
We bieden continuïteit op informele basis: zekerheid dat we er zijn, dat
mensen terecht kunnen op een informele basis en dat we langere tijd
beschikbaar zijn is onmisbaar om een opstapnetwerk te bouwen en in stand te
houden.
Nieuwe activiteiten ontstaan in samenspraak met de doelgroep.
Rolwisselingen ontstaan naarmate mensen hier langer zijn en beter
geïntegreerd zijn. Diverse statushouders werken ondertussen als vrijwilliger
mee.
We zijn flexibel, dat betekent dat we plannen wijzigen als er aanleiding toe is
en kansen zich voordoen.
We bieden laagdrempelige hulp. Omdat wij op vele momenten individueel of
in groepsverband informeel contact hebben komen problemen vroeg of laat
spontaan ter sprake. We proberen in alle domeinen van betekenis te zijn
(financieel, school, inburgering, wonen, gezondheid, vervoer, werk).
We werken samen met professionals.  We onderhouden contact met een
brede range aan organisaties en de gemeente en schakelen in korte lijnen. We
brengen kennis en ervaring in en dragen zo bij aan een preventieve omgeving.

Wij werken van onderop:

IDJS! is een burgerinitiatief van lokale vrijwilligers die informeel en persoonlijk
contact onderhouden met de meeste statushouders. Direct na aankomst in de
gemeente zijn we een Opstapnetwerk, voor velen een eerste stap op weg naar
een eigen sociaal netwerk. Iedereen is welkom en we nemen de tijd voor echte
ontmoetingen. Binnen het netwerk zijn volop kansen om allerhande vraag en
aanbod bij elkaar te brengen. Via persoonlijke contacten komen juist ook
informele hulpvragen op ons pad. We verlenen laagdrempelige en praktische
hulp in de meeste sociale domeinen en leiden, indien nodig toe naar
professionele hulp.

Dit alles vereist kennis van zaken bij de vrijwilligers van IDJS! We scholen ons
daarom goed en onderhouden allerhande vormen van contact en samenwerking.
We delen met respect voor privacy, onze kennis en expertise met andere formele
en informele organisaties. Ook na afloop van formele begeleidingstrajecten zijn
we beschikbaar. Informeel, vriendschappelijk. Ook als dat betekent dat we soms
ook buiten reguliere werktijden om moeten werken. Zo werken we met elkaar
beter, preventiever, effectiever en goedkoper.

BOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !
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Geldermalsen
62.5%

Neerijen
18.5%

Lingewaal
19%

Er zijn ook veel overeenkomsten: leren van een nieuwe taal, afhankelijk
van uitkering, afkomstig uit collectieve cultuur (zeer grote rol voor
familie¬banden en eigen informele netwerk), gescheiden van familie,
gereserveerd wat betreft contacten met instanties zoals overheid en
politie, onbekend met vrijwilligerswerk, verschillen in man-
vrouwverhouding, niet/nauwelijks gewend aan een gedigitaliseerde
samenleving

Een poule van circa 25 vaste vrijwilligers voor de periodieke activiteiten. Hiervan zijn 5 statushouder. 
Voor incidentele activiteiten is ook een poule van circa 30 mensen. Hiervan zijn 15 statushouder.

 
* Dit is exclusief de uren die de door ons gekoppelde taalmaatjes of andersoortige maatjes

hebben besteed en exclusief de uren van samenwerkingspartners.

0 1.000 2.000 3.000

Activiteiten 

0   lijnshulp 

Netwerk en deskundigheidsbevordering 

Zij verschillen in: Leeftijd, culturele
achtergrond, taal, nationaliteit,

opleidingsniveau, religie,
gezins¬samenstelling, uit stad of van

platteland.

ENKELE CIJFERS

In West Betuwe wonen 520 statushouders uit o.a. Syrië, Irak en Eritrea

IDJS! heeft contact met ca 60% van de volwassenen, in Geldermalsen zelfs 80%

6000 vrijwilligersuren *

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !
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Diverse experts en gastsprekers verzorgden voor ca. 12
Arabisch sprekende vrouwen van de vrouwensupportgroep
diverse bijeenkomsten over gezondheidszorg,
schoolsysteem, opvoeding van kinderen, minimaregelin-
gen, etc. Met bijbehorende whatsappgroep van 25 vrouwen.
Tijdens de Zing-Nederlands avonden ontmoetten 25-50
mensen uit alle windhoeken elkaar. Een team van
muzikanten, presentatoren, zangers musiceerden, zongen
en beelden uit.
Gemiddeld 10 Kinderen van statushouders konden gewoon
lekker spelen tijdens de kinderactiviteiten en
speelmiddagen. 
Een groep van ca. 15 personen van 7 nationaliteiten praatte
over en oefende met alledaagse dingen en de actualiteit.
Juist ook zij die vrijgesteld zijn van inburgering
(analfabetisme) of nog op de wachtlijst voor inburgering
staan, deden hier belangrijke vaardigheden op.

Wekelijkse bezochten ca 25 Nederlanders en Andere-landers de
vaste inloopochtend voor het halen en brengen van spullen,
contact en ontmoeting.
Hulp bij het inrichten van de woningen van alle nieuwkomers.
Ca. 100 fietsen gerepareerd en 30 opgeknapt en gedoneerd.
13 vrouwen leerden theorie en praktijk van het fietsen d.m.v. de
methode “stap op de fiets” van “Biking 4 U.

We boden een mooie mix van sociale en sportieve doe-activiteiten,
educatieve activiteiten en waar nodig persoonlijke ondersteuning van
mensen:
 

DIVERS AANBOD VOOR EEN DIVERSE GROEP
In 2019 zi jn we gegroeid naar een meer gestructureerde werkwijze, mede dankzi j  advies
van vri jwil l igers van Sesamacademie. We hebben ons netwerk verder uitgebouwd en
ons verder verdiept in de regelgeving waarbinnen statushouders integreren en de
kaders waarbinnen andere organisaties werken. .

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !
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Terugkerende activiteiten
aantallen bijeenkomsten

6



Digi
ste

rke
r

Koo
kw

ork
sh

op
s

Zwem
su

rvi
va

l v
rou

wen

W
ee

rba
arh

eid
str

ain
ing

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

Barb
eq

ue

Voe
tba

lto
ern

oo
i

Vrijh
eid

sm
aa

ltij
d

Tuin
pir

aa
t

Pub
qu

iz

The
ate

r B
ure

n T
oe

n

Dorp
sq

uiz

Arab
isc

he
 bo

ek
en

co
ll

Pan
ne

nk
oe

ke
n

W
aa

lju
tte

n

Sch
ild

ers
work

sh
op

Pere
n p

luk
ke

n /
 de

len

Muz
iek

 op
 de

 D
ijk

Surv
iva

l (S
HE)

Dier
en

tui
n (

SHE)

Sint
erk

laa
s (

SHE)

80 
60 
40 
20 

0 

De Digisterkercursus “Werken met de e-overheid” van de
bibliotheek hielp 16 statushouders het digitale verkeer beter leren
begrijpen. IDJS! werkte mee aan de opzet, bood hulp bij het
aanpassen van het materiaal en wierf de cursisten.
Onder leiding van 15 koks uit Syrië, Irak, of Eritrea konden ca. 60
enthousiaste bezoekers tijdens een kookworkshops in
samenwerking met restaurant HartenInn de meest lekkere hapjes
en gerechtjes bereiden en samen met de koks op eten.
20 vrouwen deden mee aan de zwemsurvival van zwemvereniging
Olympia. Ze leerden bijvoorbeeld veilig te drijven en naar de kant te
komen. IDJS! verzorgde werving en communicatie.
10 basisschoolleerlingen deden mee aan een weerbaarheidstraining
van IJzervreter, in samenwerking met IDJS!, Help Elkaar en Welzijn.

DIVERS AANBOD VOOR EEN DIVERSE GROEP

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !

JAARVERSLAG  20 1 9

Activiteiten met andere organisaties

Eenmalige activiteiten (zie ook de bijlage)

aantallen bijeenkomsten

aantallen deelnemers

De stichtingen Help Elkaar en Integreren doe je samen! weten elkaar vaak te vinden, te versterken en te
ondersteunen. Sowieso tijdens de zaterdag ochtenden in de Rijnstraat, maar ook bij diverse activiteiten. Ook
met andere organisaties werken we graag en veelvuldig samen:
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Praktisch / sociaal 

Intensief / complex 

Stage / werk / maatje 

We hadden vele gesprekken met leden van de doelgroep, ook over gevoelige thema’s. De opgedane
kennis deelden we waar mogelijk met anderen.
We werkten nauw samen met en namen deel in diverse teams van VWON. 
We waren met VWON en Welzijn deel van de Stuurgroep Aan de slag met Statushouders van de
gemeente.
 IDJS! was net als in 2018 gastspreker op de Maaksessie Sociale Verbondenheid en Actiegericht leren
over integratie van Open Embassy in opdracht van de Provincie Gelderland.
We waren aanwezig bij de  Startbijeenkomst Veranderopgave Inburgering Regio Rivierenland en
participeerden vervolgens in de werkgroep leerroutes inburgering.
Op de kennismarkt van het Sociaal Domein deelden we onze kennis met raads- en burgerleden
We vertelden samen met st. Help Elkaar, Present en Schuldhulpmaatje over ons werk tijdens een
bijeenkomst van het Diaconaal platform van de gezamenlijke kerken in de regio Geldermalsen.
We organiseerden een heerlijk etentje voor onze vrijwilligers.
We waren te gast bij diverse belangrijke gebeurtenissen in het leven van statushouders:
gezinshereniging, naturalisatie, doop, etc.

Naast praktische en sociale ondersteuning boden we ook maatschappelijke
ondersteuning en hulpverlening. Binnen de stichting is veel culturele, juridische,
maatschappelijke en onderwijskundige kennis. Vanuit de relatie en met kennis
van zaken bieden we in individuele gevallen ondersteuning als andere
hulpverlening niet voor de hand ligt, niet voor handen is of niet wenselijk is.
Ook legden we contacten met werkgevers, hielpen bij CV’s, gingen mee naar
een banenmarkt, hielpen met voorbereiden van sollicitatie gesprekken en het
beoordelen van een arbeidscontract. 

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !
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WE BODEN INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

WE BLEVEN IN CONTACT MET ONS NETWERK

"Het is voor professionals
en vrijwilligers belangrijk om extra 
stappen te doen en om informele werk-

wijzen en netwerken te koesteren. 
Zonder dat “werkt het niet”." 

(Conclusie Maaksessie 
Open Embassy)
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            Burgerinitiatieven zijn een voorbeeld waarbij 
            burgers het initiatief nemen om statushouders en
Nederlanders met elkaar te verbinden…… 
Driekwart van de regelmatige interetnische contacten
die de respondenten hebben, is ontstaan bij de burger-
initiatieven. 
Bacherlor scriptie Céline van Westrhenen

Open Embassy vroeg ons een bijdrage te leveren aan de conferentie 

Een student van de Universiteit Utrecht (Liberal Arts and Sciences) benaderde ons voor haar
afstudeeronderzoek naar de bijdrage van burgerinitiatieven aan de sociaal-culturele integratie van
statushouders
Op uitnodiging van de stichting Participatie en Diversiteit Rivierenland verzorgden we samen met een van
de statushouders een gastles op de opleiding Integrale Veiligheids kunde van de Haagsche Hogeschool
We kregen vragen van professionals uit Tiel en Culemborg

     Actiegericht Leren over Sociale verbondenheid in Rivierenland
      (Provincie Gelderland)

diverse trainingen en infosessiess van VWON
de Aftersummerschool Fondsenwerving,  creatief denken en andere
workshops van de Leefbaarheidsalliantie

de actualiteit rondom landenbeleid
de nieuwe wet inburgering
wijzigingen van minimaregelingen
ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs aan statushouders.

We volgden:

 
We bleven op de hoogte van

Gemeente: incidentele subsidies voor activiteiten en huisvesting in
bruikleen
RABO-ledenfonds Aandeel in de Betuwe
Ida Gerhardt Academie
Vebego Foundation
Diaconie Gereformeerde kerk
Leefbaarheidsbudget West Betuwe
Leefbaarheidsinitiatieven van de Provincie Gelderland
Particuliere donateurs van goederen en diensten
Gebruik van ruimte van de Morgenster en de Gereformeerde kerk

Dank
A A N  A L L E  D O N A T E U R S

WE ONTVINGEN STEUN VAN ANDEREN

ER WAS BELANGSTELLING VAN BUITEN

WE BEVORDERDEN ONZE DESKUNDIGHEID

JAARVERSLAG  20 1 9
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Statushouders, besloten 

Besloten pagina IDJS! 

Open pagina IDJS! 

We onderhouden persoonlijk contact face-to-face en via WhatsApp 
Via de krant, radio of agenda lazen mensen aankondigingen en verslagen van activiteiten
Via de website bezochten 537 unieke bezoekers 1889 maal een pagina.
Via de nieuwsbrief ontvingen 220 abonnees 3 nieuwsbrieven.
Via 3 facebookpagina's hebben we diverse leden en volgers:

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !

COMMUNICATIE EN CONTACT

Laan van Crayestein 49
4196 HK Tricht
06-49675468
KvK 68663765
IBAN NL 57 RABO 03210266403

Voorzitter:              Marijke van den Bosch
Penningmeester:  Marieke Minnee
Secretaris:              Fieke Bijnagte
Bestuurslid:            Christine Sterrenburg
Bestuurslid:            Saskia de Nijs

NAW-gegevens Bestuursleden

Nieuwsbrief IDJS!

MET HET OOG OP DE TOEKOMST
Het komend jaar wordt een belangrijk jaar. We blijven professionaliseren én blijven een informele organisatie
die zo meehelpt aan voortvarender integratie. Onze werkwijze sluit zeer goed aan bij de nieuwe Wet
Inburgering (2021). Daarin krijgt de gemeente meer regie over de inburgering en participatie van statushouders.
Wij staan wederom paraat om lokaal en informeel onze bijdrage hieraan te leveren. De thuisbasis aan Rijnstraat
64 is het startpunt voor vele contact met nieuwkomers. We moeten dit pand echter medio 2020 verlaten. Het
vinden van een passend alternatief en bijbehorende financiering is in 2020 een belangrijke opgave voor
stichting IDJS! en stichting Help Elkaar.

www.integrerendoejesamen.nl info@integrerendoejesamen.nl



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 Neder ‐
landers meer begrip voor de obstakels waar de
status houders 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. (Annemie van Koppen, vrijwilliger
VWON)

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !                                                     B I J LAGE

Mijns inziens zijn jullie zeer noodzakelijk
naast de hulpverlening. Zowel voor de
Syrische gemeenschap alsook voor de
hulpverlening. Ter ondersteuning,
voorlichting en om mensen bij elkaar te
brengen. In de zaken die ik heb gedaan met
jullie weet ik dat ik mijn werk kon doen,
snel en efficiënt, door jullie aanwezigheid en
bemoeienis. Dat was mij zonder jullie niet
gelukt. (Annemiek Soeters, Veilig Thuis)

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)

Ik heb de lesmaterialen aangevuld met
onderwerpen die voor statushouders
actueel en relevant zijn. Die kennis kreeg
ik via de vrijwilligers van Integreren doe
je samen! (Inge de Haas, coördinator
basisvaardigheden en docente
digisterkerprogramma Bibliotheek
Rivierenland)

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)

Gevoel van Welkom Zijn bij statushouders
Preventie van formele hulpverleningstrajecten 
Betere en snellere integratie van statushouders 
Versterking lokale samenwerking organisaties
Draagvlakvergroting en zichtbaarheid doelgroep 
Bereikbaarheid doelgroep voor andere organisaties en
beleidsmakers.
Bottom-up ondersteuning van professionals/vrijwilligers
van o.a. VWON, Welzijn West Betuwe, Schuldhulpmaatje,
Help Elkaar, Present, Sociaal Team, ambulant begeleiders

ONZE MEERWAARDE VOLGENS ANDEREN

JAARVERSLAG  20 1 9
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Voetbaltoernooi
Samen met de jeugdtrainer van GVV en  een
enthousiaste leerkracht van de Lingeborgh met
zijn leerlingen organiseerden we een super
voetbaltoernooi. Groot en klein moedigden de
spelers aan en voor iedereen was er wat lekkers.

Barbecue in het park
Samen eten staat steeds weer garant voor veel
gezelligheid en plezier. Alle gasten brachten zelf iets
lekkers mee en barbecue experts uit diverse landen
schotelden jong en oud heerlijke kebabs, burgers en
vegetarische gerechten voor. Er werd volop gekletst,
gespeeld, gevoetbald en gelachen.

Tuinpiraat

Pannenkoekenfeest

Een flinke groep kinderen en ouders toog in de
herfst vakantie  naar de natuur speeltuin in
Culemborg. De avonturen met af en toe een nat
pak en heerlijke broodjes, drankjes,
marshmellows zorgden voor een onvergetelijke
middag. “Wanneer gaan we weer?” Met dank aan
de Vebego Foundation.

Het team van de kinderspeelmiddag luidde de
zomervakantie feestelijk en lekker in door met de
kinderen pannekoeken te bakken.

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !                                                     B I J LAGE

EEN SFEERIMPRESSIE

JAARVERSLAG  20 1 9
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Ode aan de Linge
Stichting Ode aan de Linge wil iedereen de
waarde van kunst laten ervaren. IDJS! nodigde
statushouders uit voor een creatieve middag met
schildersworkshop in het Lingepark onder leiding
van Annemieke van Kessel.

Vrijheidsmaaltijd
Tijdens Tour de Waal stonden in Opijnen
verschillende kraampjes met lekkere hapjes
uit de wereldkeuken. De voorbijgangers
konden dankzij contact tussen Henny Chalik
en IDJS! genieten van de kookkunsten van
Nieuwe Nederlanders.

Muziek op de Dijk

Peren plukken

We waren met muzikale statushouders vier
keer te gast bij een mooi concert in Deil. Na
afloop ontstonden er leuke gesprekken met
andere bezoekers.

Fruit plukken hoort bij de Betuwe. Natuurlijk
deden we dat ook in 2019. We plukten ze in de
boomgaard van Erik en deelden ze uit aan
bezoekers van de Rijnstraat.

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !                                                     B I J LAGE

JAARVERSLAG  20 1 9
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Sinterklaasfeest
Help Elkaar organiseerde in 2019 een
sinterklaasfeest waar ook kinderen van status-
houders welkom waren. Integreren doe je samen!
verleende bescheiden hand- en  spandiensten en
we waarderen het zeer dat er weer zoveel
kinderen uit onze doelgroep welkom waren.

Dierentuin
Op uitnodiging van Help Elkaar bezochten we
samen met hen Ouwehands Dierenpark in
Rhenen. Hoeveel dieren er ook waren, Ravotapia
en het speelhuis van Onkie Donkie waren
favoriet bij de kinderen. Het was een fantastische
middag.

Survival in Buren

Pubquiz

Een 10-tal jongeren uit minima- en vluchtelingen-
gezinnen beleefden onder deskundige
begeleiding een survivalmiddag bij outdoor
centrum ’t Wilgje. Samenwerken om aan de
overkant te komen, om een vaartuig in elkaar te
zetten, om droog aan de overkant te komen of om
elkaar uit het water te vissen.

Integreren doe je samen organiseerde in 2019 een
van de Pubquizen in De Beurs in Geldermalsen. Het
werd een mooie avond waarbij de deelnemers hun
algemene kennis en kennis over andere culturen
konden testen. Voor één van de vragen gold: eerst
goed proeven, dan raden.

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !                                                     B I J LAGE
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