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Inleiding 
 

Begin 2016 was er in Geldermalsen - nu West Betuwe - een verhoogde toestroom van statushouders 

en waren de huidige bestuurders actief als begeleider of taalcoach bij Vluchtelingenwerk of 

anderszins. In de praktijk bleek dat alleen de inburgeringscursus en de ondersteuning vanuit 

Vluchtelingenwerk, hoe noodzakelijk ook, voor veel statushouders onvoldoende was om de taal 

voldoende te leren en snel om te integreren en te participeren.  

Tegelijkertijd merkten we dat veel personen openstaan voor contacten met statushouders, maar zich 

niet direct voor langere tijd als vrijwilliger aan een organisatie of een vast gezin of persoon willen 

binden. We zijn toen als burgerinitiatief aan de slag gegaan onder de werknaam Praktische Hulp 

Vluchtelingen en per 1 mei 2018 in stichtingsvorm verder gegaan onder de naam Stichting Integreren 

doe je samen!  

We vormen een eerste sociaal netwerk voor statushouders en werken in aanvulling op andere 

organisaties, coaches, buren e.d. en helpen mensen op weg in de samenleving. De werkwijze is 

informeel en gebaseerd op vertrouwen. We denken niet in trajecten en zijn langdurig beschikbaar.  

Door georganiseerde en informele ontmoetingen tussen statushouders en mede-inwoners waarin 

meedoen en de Nederlandse taal en cultuur een grote rol spelen slaan we tal van bruggen tussen 

statushouders, mede-inwoners en organisaties. Mensen worden actief en participeren in tal van 

activiteiten. Een groot aantal vrijwilligers van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst zijn bij onze 

organisatie en activiteiten betrokken en we werken samen met veel andere organisaties.  

Vanuit een vertrouwensrelatie bieden we in individuele gevallen ondersteuning als andere 

hulpverlening (nog) niet voor de hand ligt of als er meer nodig is. Hiermee voorkomen we de inzet 

van professionele hulp dan wel versterken we die.  
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Onze missie, visie, strategie  
 

Missie 

Vanuit burgerkracht de actieve deelname van statushouders in de samenleving bevorderen en kennis 

van taal en cultuur vergroten, zodat 1) statushouders zich welkom voelen, 2) er in de lokale 

samenleving draagvlak ontstaat voor statushouders en 3) integratie en participatie sneller verloopt.  

Visie  

Statushouders komen vaak uit informele culturen waar relaties belangrijker zijn dan organisaties en 

waarin opgebouwd vertrouwen erg belangrijk is. In Nederland treffen ze een sterk georganiseerd en 

gedigitaliseerd land van afspraken, kaders, trajecten. In de ontmoeting tussen de leefwereld van 

statushouders en de systeemwereld waarin zij hun weg moeten vinden ontstaan - zeker als de taal- 

en cultuurkennis nog niet groot is - snel misverstanden en vertraging in integratie en participatie. 

In aanvulling op het (noodzakelijke) traject van maatschappelijke begeleiding dat wordt geboden zijn 

informele contacten met burgers die midden in de Nederlandse samenleving staan daarom een 

onmisbare schakel tussen de informele leefwereld van statushouders en de systeemwereld. Burgers 

kunnen aandacht, tijd en alledaagse hulp bieden vanuit hun kennis en voorsprong in de samenleving.  

Door direct na aankomst al samen met anderen activiteiten te ondernemen, anderen te ontmoeten, 

dingen te doen en beleven en door de beschikbaarheid van laagdrempelige informele hulp, ervaren 

statushouders dat ze welkom zijn en zullen ze sneller kunnen integreren en participeren. 

Lang niet altijd slagen statushouders er in om snel een adequaat sociaal netwerk op te bouwen. Door 

vanaf de dag van aankomst burgerkracht te bundelen/organiseren en te ontsluiten voor 

statushouders kan integratie en participatie sneller, leuker en effectiever verlopen. 

Strategie  

 Vanaf de eerste dag aanwezig en zichtbaar zijn als informeel lokaal burgerinitiatief/sociaal 

netwerk voor statushouders in Geldermalsen en omliggende dorpen 

 Actief onderhouden van persoonlijke contacten, in beginsel met alle leden van de doelgroep  

 Bieden van een gevarieerde activiteiten gericht op cultuur, taal, gewoonten en op ontmoeten 

 Zoveel mogelijk deelname van vrijwilligers met en zonder vluchtelingenachtergrond 

 Actief volgen van ontwikkelingen bij verenigingen, evenementen, in regelgeving en beleid, bij 

bedrijven, zodat flexibel op de actualiteit kan worden ingespeeld met het aanbod 

 Vormen kennisplatform en ontmoetingspunt voor burgers, organisaties/bedrijven, statushouders  

 Benutten kennis/netwerken van de deelnemers in het initiatief om te bemiddelen in participatie.  

 Gedurende langere tijd voor mensen aanwezig zijn. Niet in product, project, traject denken  

 Vroeg-signalering op diverse leefgebieden naar beleidsmakers en andere partners  

 Voorkomen/versterken inzet professionele hulp. Individuele ondersteuning vanuit de 

vertrouwensrelatie als andere hulpverlening (nog) niet voor de hand ligt of als er meer nodig is.  

 Samenwerken met andere betrokken organisaties. Zowel organisaties die standaard maatschap-

pelijke begeleiding verzorgen als die op enig moment in het leven van een vluchteling kunnen 

komen (school, Werkzaak, ambulant begeleider, bewindvoerder, werkgever, IND, advocaat)  
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Meerwaarde Stichting Integreren doe je samen! 
Binnen het netwerk van IDJS! kennen we vanuit persoonlijke relaties het merendeel van de 

doelgroep die in Geldermalsen, Beesd, Meteren, Buurmalsen, Tricht is gekomen sinds 2014.  

IDJS! beschikt over noodzakelijke kennis van de kaders waarbinnen de organisaties werken en we 

kennen veel professionals in het werkveld persoonlijk. IDJS! heeft een goed en breed netwerk in de 

gemeente West Betuwe waardoor gemakkelijk hulp kan worden georganiseerd indien nodig. 

Ook vormt IDJS! een belangrijke schakel tussen statushouders en hulpverleners omdat zij, door de 

intensieve en informele contacten, vaak als eerste op de hoogte zijn van het bestaan van hulpvragen.  

 

Er is veel belangstelling voor de activiteiten en ons werk bij zowel statushouders, medewerkers van 

Vluchtelingenwerk, mede-inwoners als vele lokale organisaties en hulpverleners. Steeds meer 

organisaties zoeken via ons contact met de doelgroep. 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 kunnen bouwen aan betere integratie, participatie en lokale acceptatie van vluchtelingen.  

 

Om de meerwaarde concreter te maken hebben we een aantal mensen uit het professionele en 

vrijwilligerswerkveld gevraagd hun persoonlijke visie op de stichting te geven. Een korte 

samenvatting is opgenomen in de bijlage. De meerwaarde kan als volgt worden samengevat: 

- Betere en snellere integratie statushouders en bevordering van de inclusieve samenleving 
- Draagvlakvergroting en zichtbaarheid doelgroep in lokale samenleving 
- Doelgroep bereikbaar maken voor andere organisaties en beleidsmakers 
- Ondersteuning professionals en vrijwilligers Vluchtelingenwerk 
- Langdurige beschikbaarheid van informeel ondersteuningsnetwerk voor de doelgroep 
- Preventie/versterking van formele individuele hulpverleningstrajecten  
- Signaleren nieuwe ontwikkelingen die aandacht van beleidsmakers of hulpverlening behoeven 
- Vroegsignalering problemen 
- Monitoren en vergroten kennis van wel en wee binnen de doelgroep 
 

Privacybeleid  
Wij verwerken naam en e-mailadres van abonnees die zich voor de digitale nieuwsbrief aanmelden 

om hen op de hoogte te kunnen houden van activiteiten. Wij gebruiken dit abonneebestand alleen 

voor het versturen van de mailing. We maken hierbij gebruik van Mailchimp dat gebruik maakt van 

een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. In 

elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. 

Bestuursleden en vaste vrijwilligers hebben beschikking over telefoonnummers en indien relevant de 

mailadressen van die statushouders waarmee zij een persoonlijk en informeel contact hebben. Deze 

worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, persoonlijk contact, informeren over 

activiteiten. De statushouders hebben hierdoor zelf ook de beschikking over de privénummers en 

mailadressen van de betreffende bestuursleden/vrijwilligers. In sommige projecten wordt voor de 

duur van het project gebruik gemaakt van Whatsapp groepen om te communiceren, bijvoorbeeld 

over doorgeven van data van evenementen of het wel of niet doorgaan van de fietsles. Mensen 

kunnen zich ook tussentijds uitschrijven uit deze groepen als ze dit niet meer willen.  

Er worden vanuit de stichting geen gegevens aan derden verstrekt tenzij met medeweten en 

toestemming van de statushouder zelf. Bestuursleden hebben hiervoor een Integriteits- en 

geheimhoudingsverklaring ondertekend.  
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Financiën 
In 2018 bedroegen de operationele kosten van IDJS! € 14.000,- exclusief huisvesting. Wanneer IDJS! 

haar onderkomen (bruikleen) moet verlaten, zal er naar schatting aan huur en nutsvoorzieningen 

voor het nieuwe onderkomen ongeveer € 5000 op jaarbasis nodig zijn. 

Tot op heden ontvingen we enkele bijdragen van fondsen voor specifieke activiteiten en een 

incidentele subsidie van de gemeente West Betuwe. We streven naar een structurele financiële 

ondersteuning door de gemeente om het sociaal netwerk dat we vormen actief te blijven houden in 

zijn huidige vorm. Voor enkele succesvolle projecten is geen subsidie meer en zullen we nieuwe 

financiering moeten vinden (fietsen, Zing Nederlands, Vrouwensupportgroep, Kinderspeelmiddag). 

Voor deze en nieuwe projecten en activiteiten zullen we een beroep doen op gemeente, fondsen, 

sponsoren en/of op andere wijze dekking van de kosten zoeken. We gaan in 2019 op zoek naar een 

fondsenwerver om ons hierbij te ondersteunen. In 2019 vragen we tevens een ANBI-status aan. 

We hanteren het volgende beleid ten aanzien van vrijwilligers en onkostenvergoedingen:  

Vergoedingen blijven te allen tijde binnen geldende de regels van wat fiscaal onbelast mogelijk is en 

worden alleen verstrekt voor zover hiervoor financiële ruimte is.  

Een vrijwilligersvergoeding kan worden betaald indien en voor zover dit in een projectsubsidie 

meegefinancierd is. Daarnaast kan een vrijwilligersvergoeding worden verstrekt indien en voor zover 

structureel gemiddeld meer dan 6 uur per week wordt gewerkt voor IDJS!. Tenslotte kan een 

vrijwilligersvergoeding worden verstrekt indien en voor zover er opbrengsten van activiteiten zijn en 

dit vooraf is afgesproken (bijvoorbeeld een Kerstmarkt, aanschuiftafel Meet & Eat).  

De vergoeding is mede ter dekking van gemaakte onkosten zoals telefoon, vervoer, versnaperingen.  

Indien geen vrijwilligersvergoeding ontvangen of gewenst wordt, kunnen vrijwilligers werkelijk 

gemaakte kosten declareren. Voor vervoer geldt bedrag van 0,19 cent per kilometer of OV-2-kosten. 

Organisatie 
Postadres: Laan van Crayestein 49  

4196 HK Tricht  

KvK:  68663765  

Bankrekening:  IBAN NL 57 RABO 03210266403  

RSIN:   857541079  

 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar bestuurstaken en bestaat uit: 

Voorzitter:   Marijke van den Bosch 

Penningmeester: Marieke Minnee 

Secretaris:   Fieke Bijnagte 

Bestuurslid:  Christine Sterrenburg 

Bestuurslid:  Saskia de Nijs 

 

De vrijwilligers zijn het hart van het sociaal netwerk dat IDJS! wil zijn voor statushouders.  Er is, 

bestuursleden inbegrepen, een poule van circa 30 vaste vrijwilligers voor de periodieke activiteiten 

als Zing Nederlands, Kinderspeelmiddag, Startboedel/startfiets, Fietslessen. Hiervan zijn er 8 

statushouder.  Voor incidentele activiteiten is ook een poule van circa 30 mensen. Hiervan zijn circa 

de helft statushouder (kok, hand en spandiensten, tolk).  
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Er is op wekelijkse of tweewekelijkse basis overleg over de stand van zaken in diverse projecten, 

nieuws, actualiteiten, kennisuitwisseling, terugkoppeling uit netwerken. Bij dit overleg kunnen 

andere vrijwilligers aanschuiven bij hen betreffende agendapunten. 

Er is naar beheofte een intervisie overleg van individuele casus. Hierbij kunnen experts aanschuiven 

die op vrijwillige basis deskundigheid inbrengen. 

 

Doelstellingen 2019-2020  
Onze doelstelling voor de komende jaren is om door te gaan met de succesvolle activiteiten en 

samenwerkingen. Daarnaast hebben we voor 2019-2020 een aantal andere doelstellingen: 

 Burgerkracht versterken en bundelen in West Betuwe 

 De aangetoonde meerwaarde omzetten in een erkenning van onze rol  

 Gezonde financiële basis voor de stichting 

 Professionalisering van de organisatie met behoud van informeel karakter 

 Nieuwe opzet van de zaterdagochtenden (en ander dagdeel?) 

 Nieuwe (gezamenlijke) huisvesting 

Toelichting 

Door met succesvolle activiteiten en samenwerkingen 

We blijven in 2019 actief als een eerste sociaal netwerk voor statushouders die in gemeente 

Geldermalsen komen wonen. Samen met alle vrijwilligers – statushouders en niet-statushouders- 

blijven we activiteiten op gebied van meedoen, voorlichting, taal, cultuur, ontmoeting organiseren. 

Hierdoor komen en blijven we in contact en slaan we de brug naar individuen en andere organisaties. 

We blijven werken in aanvulling op andere organisaties, coaches, buren e.d. en helpen mensen op 

weg naar meer zelfredzaamheid. De werkwijze blijft informeel en gebaseerd op vertrouwen. Daarin 

schuilt immers onze kracht en daaruit halen we plezier. We denken niet in trajecten en zijn langdurig 

beschikbaar.  

De kennis die we opdoen delen we graag ter beschikking van gemeente of instanties als dit de 

doelgroep en aanpak dient. We verlenen individuele ondersteuning als andere hulpverlening (nog) 

niet voor de hand ligt of als er meer nodig is. Zo voorkomen en versterken we professionele hulp. 

De samenwerking met andere initiatieven in het sociaal domein zoals Stichting Help Elkaar en 

Present West Betuwe zetten we graag voort.  

Burgerkracht versterken en bundelen in West Betuwe 

Geldermalsen is vanaf 1 januari 2019 opgegaan in West Betuwe. Al in 2017 en 2018 waren 

statushouders uit de andere fusiegemeenten Neerijnen en Lingewaal welkom in het project 

Startboedel, startfiets. Er zijn in deze gemeenten lagere aantallen statushouders gevestigd en er 

bestaan geen stichtingen zoals Integreren doe je samen! maar er zijn wel mooie burgerinitiatieven en 

we kunnen veel van elkaar leren. Lokale activiteiten en contacten zullen grotendeels lokaal blijven 

omdat statushouders vaak aangewezen zijn op openbaar vervoer en ontstane contacten dichtbij 

beter onderhouden kunnen worden. Maar samen met andere actieve burgers in de fusiegemeenten 

willen we verkennen hoe in andere kernen van West Betuwe de burgerkracht verder tot bloei kan 

komen en waar samenwerking vruchtbaar kan zijn.  
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De aangetoonde meerwaarde omzetten in een erkenning van onze rol  

De focus van onze rol ligt op sociaal netwerk, schakelfunctie, activiteiten, draagvlakbevordering en 

laagdrempelige hulp en bemiddeling. We zijn hierin bewezen effectief. We streven naar een erkende 

plek in de begeleiding van statushouders bij integratie, inburgering en participatie, naast 

gecontracteerde professionele partijen. Dit geldt tenminste voor statushouders die zich vestigen in 

de dorpen van de voormalige gemeente Geldermalsen. 

Er komt vanaf medio 2021 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 ook de voorbereidingen te treffen voor komst van deze wet. We zetten ons hier graag voor 

in samen met andere partners.  

Gezonde financiële basis voor de stichting 

Tot op heden ontvingen we enkele bijdragen van fondsen voor specifieke activiteiten en een 

incidentele subsidie van de gemeente West Betuwe. We streven naar een structurele financiële 

ondersteuning door de gemeente om het sociaal netwerk dat we vormen actief te blijven houden in 

zijn huidige vorm. Voor enkele succesvolle projecten is geen subsidie meer en zullen we nieuwe 

financiering moeten vinden (fietsen, Zing Nederlands, Vrouwensupportgroep, Kinderspeelmiddag). 

Voor deze en nieuwe projecten en activiteiten zullen we een beroep doen op gemeente, fondsen, 

sponsoren en/of op andere wijze dekking van de kosten zoeken. We gaan op zoek naar een 

fondsenwerver om ons hierbij te ondersteunen. In 2019 vragen we tevens een ANBI-status aan. 

Professionalisering van de organisatie met behoud van informeel karakter 

We zijn vooral een organisatie van doeners en netwerkers en daarin zit een belangrijke kracht. 

Daarnaast is oog nodig voor een vorm van professionalisering, met behoud van het informele 

karakter van de organisatie. In 2018 zijn een aantal slagen gemaakt. We brachten over 2018 een 

jaarverslag en een financieel jaarverslag uit waarin activiteiten en werkwijze worden beschreven. In 

2018 is wekelijks een intervisieoverleg ingesteld om te diepgaande betrokkenheid bij het leven van 

statushouders te voorkomen.  

In de periode 2019-2020 zal onderzocht worden hoe een betere scheiding van bestuurs- en 

operationele taken kan worden aangebracht en zullen we extern advies inwinnen omtrent AVG.  

Nieuwe opzet van de zaterdagochtenden (en ander dagdeel?) 

Een plan wordt uitgewerkt voor een andere opzet van de zaterdagochtenden en mogelijk andere 

dagdelen in de week. Dit wordt een gerichter aanbod van activiteiten met betrekking tot taal, cultuur 

en ontmoeten voor zowel kinderen als volwassenen. Hiervoor wordt aparte financiering gezocht. 

Nieuwe (gezamenlijke) huisvesting 

De ruimte aan de Rijnstraat 64 waar o.a. het project Startboedel/Startfiets draait, moeten we in de 

loop van 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. Hiervoor zal een plan met bijbehorende 

financiering ontwikkeld worden. Gedachten gaan uit naar het slim delen van ruimten met andere 

organisaties in het sociaal domein, bijvoorbeeld in een huiskamerconcept waarbij de 

inrichting/meubels steeds wisselen omdat ze worden weggeven aan nieuw gearriveerde 

statushouders. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a3b00_1e761735a91342369f8c9c62a07925a8.pdf
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Activiteiten in 2019 
 

Om goed op kansen en actualiteiten in te kunnen spelen houden we altijd ruimte en flexibiliteit in 

het programma. Onderstaande planning kan daarom worden aangevuld met ad hoc activiteiten.   

 

Planning 2019 
 

Doorlopend :  Individuele ondersteuning, matching, koppeling, coaching 
   Netwerken, deskundigheidsbevordering, kennisdelen 
 

 
Zaterdagen :  Startboedel – startfiets 
Maandelijks :  Vrouwensupportgroep 
2-maandelijks :  Zing Nederlands 
Naar behoefte :  Oefengroep fietsen 
   Meet & Eat bij mensen thuis 
6 wekelijks : Kinderspeelmiddag 
 

 
Jan-febr-mrt : Zwemles vrouwen i.s.m. Zwemvereniging Olympia 
Jan – maart :  Fietscursus  
februari :  Kookworkshop Harteninn i.s.m. Casa Arabia 
16 maart :  Pubquiz in de Beurs met statushouders  
10 maart :  Concertbezoek Muziek op de Dijk 
Maart  : Kookworkshop Harteninn i.s.m. Casa Arabia 
April  :  Kookworkshop Harteninn i.s.m. Casa Arabia 
Mei  :  Kookworkshop Harteninn i.s.m. Casa Arabia 
Juni-juli  : Digisterker i.s.m. Bibliotheek Rivierenland 
8 juni  :  Ode aan de Linge Teken en Schilderworkshop 
18 juni  :  Opening Arabische boekencollectie 
21 juni  : Grote inloop picknick Lingepark 
Zomervakantie :  Wandelgroep 
   IVN natuurwandeling ter afsluiting vakantie 
Augustus : Start nieuwe opzet zaterdagochtenden voor diverse doelgroepen 

(afh. subsidie, funding) 
September  :  Concertbezoek Muziek op de Dijk 
   Kookworkshop Harteninn i.s.m. Casa Arabia 
   Kampvuur 
   Nationale Burendag 
Oktober :  Voortgang activiteiten nader te plannen en afhankelijk van funding en  
                                           huisvesting 
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Bijlage meerwaarde IDJS! 

 

  

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 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. 

Anne Mie van Koppen: Vrijwilliger VW 

Vluchtelingenwerk 

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 

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 

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 wal en schip geraken. Door 

hun rol nemen de mensen van de stichting mij 

en verschillende collega’s veel werk uit 

handen 

Sepp Lifka 

Coach Werkzaak op persoonlijke titel 
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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 

 

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 

 

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  

Directeur Welzijn West Betuwe 


