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We gingen het jaar in alsof er geen vuiltje aan de lucht was. 
De Taalkring werd druk bezocht en er waren leuke leerzame activiteiten 
voor kinderen. Menig statushouder leerde de kneepjes van het fietsonderhoud en er was altijd ruimte
voor informele gesprekken, hulpvragen, een luisterend oor of een potje tafelvoetbal. De
huiswerkbegeleidingsgroep deed goed werk en bij Zing Nederlands zong men over Het Dorp en de Uil
die in de Olmen zat. In de vrouwensupportgroep bespraken we de wijzigingen in de gemeentelijke
minimaregelingen en enkele vrijwilligers haalden het certificaat Mental Health First Aid. Kortom, we
hadden een dynamische start!

Eind maart zorgde Coronatijd voor grote veranderingen! Tijdens de lock down was het voor veel
statushouders extra ingewikkeld om goed aangesloten te blijven op de samenleving. Voorzieningen en
hulplijntjes vielen weg of gingen digitaal en veel van het leven belandde “achter de voordeur”. We
stopten met de inloopfunctie en de groepsactiviteiten. Maar achter de schermen gonsde het van de
activiteiten en puzzelden we voortdurend hoe we contacten konden onderhouden, hoe we leuke en
leerzame activiteiten konden blijven bieden en te hulp konden schieten waar nodig.

We bleven flexibel en creatief en dan blijkt dat er verrassend veel kan! In het jaarverslag leest u over
de talrijke Voordeurbezoekjes op 1,5 meter en hoe we met Vluchtelingenwerk de handen
ineensloegen om nieuw gearriveerde statushouders welkom te heten. Hoe 1 op 1 contacten een deel
van de collectieve activiteiten vervingen. Hoe een sport- en spelactiviteit voor kinderen er uit zag in
Coronatijd en hoe Zing Nederlands en het voorlezen aan kinderen digitaal ging via een eigen
YouTubekanaal. Last but not least leest u hoe het geluk ons een handje hielp en we op de valreep naar
een nieuw onderkomen verhuisden. Gelukkig! Want wij en ook Stichting Help Elkaar moesten per 1 juli
de thuisbasis aan de Rijnstraat in Geldermalsen verlaten en waar zouden we zijn zonder thuisbasis?

We zijn enorm dankbaar voor de kracht van ons netwerk want dit alles was niet gelukt zonder de inzet
van alle vrijwilligers, donaties en andere steunhulp.

Namens het bestuur,

DE KRACHT
VAN ONS
NETWERK

KWAM GOED
TOT ZIJN

RECHT

MARIJKE VAN DEN BOSCH
VOORZITTER
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Bijna elke zaterdag ochtend is er open huis op de D.J. van Wijkstraat 9 in
Geldermalsen. Iedereen is welkom en we nemen de tijd voor echte
ontmoetingen. 
We organiseren activiteiten waarin de Nederlandse taal en cultuur en
ontmoetingen centraal staan. Dat gaat van sportdagen tot fietsles, tot
kookworkshops, tot taalkring, fietsreparatie of huiswerkbegeleiding 
We koppelen vraag en aanbod aan elkaar, door maatjes, stages en werk te
helpen zoeken of door geschikte deelnemers aan te dragen voor een
training of activiteit van bijvoorbeeld de bibliotheek en Welzijn West
Betuwe. 
We verlenen laagdrempelige en/of praktische hulp in de meeste sociale
domeinen (wonen, werk, gezondheid, regelgeving, financiën) en leiden
indien nodig, toe naar professionele hulp.

Stichting Integreren doe je samen! is een opstapnetwerk voor statushouders
en wil dat nieuwkomers in West Betuwe zich snel thuis voelen. IDJS! is eind
2015 actief geworden toen het aantal vluchtelingen in de gemeente vrij
plotseling toenam, met name als gevolg van de oorlog in Syrië. We richten ons
op de informele kant van integratie: meedoen, je welkom voelen, snappen hoe
dingen werken, een goed sociaal netwerk bouwen. Daar is geen standaard
aanpak voor, iedereen is anders. Voor veel statushouders is een steuntje in de
rug heel welkom omdat ze de weg nog niet goed kennen en omdat ze nog
geen sociaal netwerk hebben. Bovendien hebben ze vaak geen optimale
uitgangspositie op gebied van kennis van de taal, trauma’s, geld, gezondheid,
vertrouwen in instanties, etc. 

Via het Opstapnetwerk worden bruggen geslagen tussen nieuwkomers en de
lokale samenleving.:

De thuisbasis is Geldermalsen. Daar woont het merendeel van de
statushouders, maar we werken zoveel mogelijk in de hele gemeente. We
hebben contact met de meeste statushouders. Soms intensief en heel direct,
soms alleen als het nodig is of wat meer op (fysieke) afstand.  We scholen ons
goed en onderhouden allerlei contacten en samenwerkingen met andere
betrokken organisaties. Met name met Vluchtelingenwerk werken we vanaf de
eerste dag na aankomst nauw samen. Ook na afloop van formele
begeleidingstrajecten zijn we beschikbaar. Informeel, vriendschappelijk en zo
nodig (en indien mogelijk) ook buiten reguliere werktijden.
Zo werken we met elkaar beter, preventiever, effectiever en goedkoper.

BOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING
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Geldermalsen
62%

Neerijnen
18%

Lingewaal
20%

Er zijn ook veel overeenkomsten: leren van een nieuwe taal, afhankelijk
van uitkering, afkomstig uit collectieve cultuur (zeer grote rol voor
familiebanden 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

We hebben meer dan 30 actieve vrijwilligers. Ongeveer de helft hiervan komt uit de doelgroep. 
Sommigen zijn dagelijks actief, anderen wekelijks of eens per maand. Daarnaast zijn er diverse mensen 

die incidenteel meedoen of ondersteunen met activiteiten. 
 

* Dit is exclusief de uren die de door ons gekoppelde taalmaatjes of andersoortige maatjes
hebben besteed en exclusief de uren van samenwerkingspartners.

0 500 1.000 1.500 2.000

Activiteiten 

Individuele 0   lijnshulp 

Netwerk en deskundigheidsbevordering 

Zij verschillen in leeftijd, culturele
achtergrond, taal, nationaliteit,

opleidingsniveau, religie,
gezinssamenstelling, uit stad of van

platteland.

ENKELE CIJFERS

In West Betuwe wonen ca. 550 statushouders uit o.a. Syrië, Irak en Eritrea
IDJS! heeft contact met ca. 60% van de volwassenen, in Geldermalsen zelfs 80%

4900 vrijwilligersuren *
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waren er twee Zing-Nederlands avonden waar 25-50
mensen uit alle windhoeken elkaar ontmoetten. Een team
van muzikanten, presentatoren, zangers musiceerden,
zongen en beeldden uit.
was de Taalkring 10 weken actief. Een groep van ca. 15
personen van 7 nationaliteiten praatte over en oefende met
alledaagse dingen en de actualiteit. Juist zij die vrijgesteld
zijn van inburgering deden hier belangrijke vaardigheden op.
werden er 10 weken lang leuke activiteiten voor kinderen
georganiseerd. Terwijl de ouders de taalkring bezochten,
gingen de kinderen aan de slag met bouwblokken,
knutselen, spelletjes of werden ze voorgelezen door
vrijwilligers.
was er 14 x groepsgewijze huiswerkbegeleiding voor 5 à 6
leerlingen uit vluchtelingen- en/of minimagezinnen.
Kinderen werden door ervaren betaalde en vrijwillige
begeleiders ondersteund in het oefenen, leren en plannen
en ervaarden dat anderen tegen dezelfde hobbels aanlopen
als zij.

verwelkomden we 4 nieuwe huishoudens in Meteren en
Geldermalsen . We hielpen nieuwkomers en hun begeleiders van
Vluchtelingenwerk op weg met woninginrichting en startfietsen en
ze konden direct andere aanwezigen leren kennen
waren we 12 weken open voor inloop, koffie en ontmoeting. Circa
15 Nederlanders en Anderelanders bezochten deze wekelijks.
konden mensen 12 weken lang de kneepjes van het fietsonder-
houd leren. Wekelijks liepen zo’n 5-7 mensen hiervoor binnen.
kwam de vrouwengroep voor Arabischsprekende vrouwen
eenmaal bij elkaar en leerden ze van medewerkers van het Sociaal
Team wat er na de gemeentelijke fusie in de minimaregelingen
was gewijzigd

EEN DYNAMISCHE START

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !
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Terugkerende activiteiten
aantallen bijeenkomsten
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In het eerste kwartaal



HET ROER GING OM: OP AFSTAND DICHTBIJ
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In het tweede kwartaal stopten de fysieke activiteiten van IDJS!
vanwege corona maar achter de schermen gonsde het van de
activiteiten en waren we druk om te ontdekken wat er eigenlijk
allemaal wél kon. We keken waar we konden helpen en gaven tips.
Via telefoon en whatsapp onderhielden we veel contacten. Meestal
met volwassenen maar soms ook met kinderen die mooie
tekeningen aanboden, of last hadden van waterpokken of iets
anders wilden melden. Sommige groepsactiviteiten zoals Zing
Nederlands, de Taalkring en kinderactiviteiten gingen digitaal.
Verder hebben we ingezet op voordeurbezoeken en 1 op 1 en
afspraken. We hebben veel veilige voordeurbezoekjes gemaakt en
waren intermediair tussen leerlingen en school. De knutselspullen
en het stoepkrijt van de Kinderspeelmiddag werd verdeeld onder
gezinnen met kinderen en regelmatig ontvingen we er mooie
kaarten voor terug om uit te delen aan ouderen.

7

Ding dong!
Vanaf april hebben we bij zo’n 95 huishoudens in Varik, Geldermalsen,
Beesd, Opijnen, Haaften, Meteren, Buurmalsen, Tricht, Est en Heukelum
bijna 400 voordeurbezoekjes afgelegd. Op 1,5 meter maakten we
regelmatig een kort praatje aan de voordeur en namen iets lekkers, leuks
of nuttigs mee voor ouders (Oranjeslingers, plant, etenswaren) voor
kinderen (stoepkrijt, bellenblaas, knutselspullen) en soms ook voor de
buren. Niet alleen was het heel gezellig, we kregen ook een goed beeld
van knelpunten en behoefte aan bemiddeling

Dat de live avonden Zing Nederlands moesten stoppen was
natuurlijk duidelijk, maar het bloed kroop waar het niet gaan kon.
Ergens voor de zomervakantie is het team van Zing Nederlands
begonnen om ruim 50 liedjes in te zingen voor op ons eigen
YouTubekanaal. Wekelijks werden er nieuwe liedjes gelanceerd.
Die werden met veel humor en mooie tekeningen ingeleid en
doordat ze ook ondertiteld waren, konden mensen de teksten
goed lezen. Het plezier spat van de filmpjes af.

Het voorlezen aan kinderen op de zaterdagochtenden schoot er
natuurlijk ook bij in, maar ook daarop verzonnen we een list. Op
ons YouTubekanaal plaatsten we 35 kinderverhaaltjes,
voorgelezen door bekende vrijwilligers uit lieve mooie
kinderboekjes. Niet alleen de kinderen maar ook de ouders lieten
zich graag in het Nederlands voorlezen.

De filmpjes waren een groot succes. Ze werden ruim 5.000 keer
bekeken. Mensen zagen op het scherm de bekende gezichten
van onze vrijwilligers. Dat maakte het extra leuk.

Kijk op https://tinyurl.com/playlistsIDJS

Eigen YouTubekanaal, topper voor de taal



Brieven blijven komen en allerhande vragen of gebeurtenissen blijven
oppoppen. En een fiets houdt ook geen rekening met Corona. We
gingen op afspraak open, juist omdat mensen in de lock down bijna
nergens terecht konden of niet goed overweg konden met digitale
spreekuren. Natuurlijk hielden we screening aan de ingang en
bewaakten we dat er niet te veel mensen tegelijk waren en de
afstandsregels goed werden nageleefd. Voor veel mensen was er zo
nog een kleine fysieke life-line naar ons netwerk.

Bellen, wandelen en appen
Er waren honderden contactmomenten per telefoon, via Whatsapp, of
gewoon via een ommetje in de buurt. Deels omdat naar aanleiding van
voordeurbezoekjes zaken geregeld of in gang gezet moesten worden
op het gebied van gezondheid, werkgever, school, Werkzaak, advocaat,
zwangerschap, politie, minimaregelingen of noodvoedselhulp. Maar ook
vaak voor afleiding en gezelligheid of om te praten over Corona, angst,
onzekerheid en onduidelijkheid van regels.

Contact met scholen

0 100 200 300 400

Voordeurbezoekjes 

Eén op één 

Raad & daad 

EHBO fietsen 

Onderwijs en taal 

Raad en daad op afspraak en EHBO bij fietsenonderhoud

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !
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MAATWERK

Omdat de coronaregels in het Nederlands soms te ingewikkeld zijn,
hebben enkele statushouders een tekst met de maatregelen vertaald in
het Arabisch, Koerdisch en Turks en hebben we deze bij een van de
voordeurbezoekjes rondgebracht. Daarnaast stuurden we regelmatig
berichtjes met updates, plaatsten we gerichte berichten op de
Facebook Nieuwkomerspagina.

Voor een tiental leerlingen waren we intermediair tussen leerlingen en
school. We overlegden met de mentor en gingen bij de leerling langs
om te helpen bij de online verbinding met school. We regelden een
tablet, laptop of begeleiding op afstand. 

Aantal contactmomenten

Taalcoaching
De taalkring ging niet door maar we zochten voor een tiental mensen
een taalcoach. Tijdens het wandelen, via  whatsapp of aan huis waren
deze contacten wel mogelijk.

Uitleg coronaregels



Nauwe samenwerking met St. Help Elkaar

Veel vrijwilligers bleven op een of andere manier actief en achter de schermen bleven we ook zoveel
mogelijk contact houden. We hadden graag ook dit jaar feestelijk willen afsluiten, maar dat was niet
mogelijk. In stijl van de Coronarondjes ging het bestuur daarom de voordeuren langs om een bedankje te
brengen

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !

JAARVERSLAG  2020

Tijdens de lock down kwamen er 8 woningen vrij voor 40 status-
houders. Maar voor de ontvangst hadden de gemeente en Kleurrijk
Wonen de werkzaamheden op een laag pitje staan. Het was mooi om
nieuwe inwoners samen met Vluchtelingenwerk toch goed welkom te
kunnen heten. Juist in Coronatijd werd dit enorm op prijs gesteld en zijn
er warme contacten ontstaan met nieuwe inwoners. We gingen mee
naar de nieuwe woning als de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk dat
niet konden, lieten mensen op afspraak meubels uitzoeken, brachten
fietsen naar het station als mensen niet met een auto mee konden
rijden. En als mensen na de eerste kennismaking weer terug gingen
naar het AZC, bezorgden wij vast de meubels vast in hun nieuwe huis.

AANGEPAST NETWERKEN

9

Natuurlijk deelden we veel lief en leed tijdens het zoeken naar een nieuw
onderkomen en in de aanloop naar de verhuizing werkten we nauw samen.
Doordat we weer samen in één pand zitten zijn de lijntjes kort. Voor de
voordeurbezoekjes deelden we ruim mee in kerstpakketten,
sinterklaascadeaus, donaties via sponsoren AH van Doorn, Campina, etc.
Noodvoedselhulp die helaas zo nu en dan nodig was, was ook voor onze
doelgroep voorhanden. Zelfs konden enkele kinderen deelnemen aan een
van de sinterklaasvoorstellingen in de Pluk. 

Handen ineen met VluchtelingenWerk

Contact met vrijwilligers



Het zat er al een tijd aan te komen maar per 1 juli moesten we het bruikleenpand aan de Rijnstraat 64
Geldermalsen toch echt verlaten. Samen met stichting Help Elkaar zochten we naar de speld in de
hooiberg: veel ruimte,  een schappelijke prijs en liefst in Geldermalsen omdat we daar voor het overgrote
deel van de statushouders (en minima) in West Betuwe goed bereikbaar zijn. Na een spannende zoektocht
vonden we in de oude showroom/werkplaats van Garage de Waal aan de D.J. van Wijkstraat 9 op de
valreep een prachtig (tijdelijk) onderkomen. Vele handen verdeeld over zo’n 10 dagen maakten het
mogelijk dat we Corona proof over konden.

We hebben ons daar snel kunnen settelen. De fietsen hebben een mooie plek gekregen in de werkplaats
en de meubels zijn in gezellige hoekjes in de showroom geplaatst zodat we coronaproof mensen kunnen
ontvangen en de meubels goed zichtbaar zijn. Ook hebben we twee grote tafels staan waar we gezellig
omheen kunnen zitten voor gezelligheid en advies.

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !
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CORONAPROOF VERHUIZEN



Fietsles met partner
Vanwege de Coronaregels moesten vrijwilligers
en cursisten afstand houden. De cursisten volgden
de instructies op afstand en namen de eigen
partner mee. Zo konden er toch nog enkele
mensen fietsles krijgen. Later hebben we een
groepje cursisten gevormd en oefenden we met
elkaar.

Burendag

Help Rasha helpen 

Op 26 september was het Burendag en dit jaar
vierden we dat heel bescheiden maar de
tussenwand die we wilden plaatsen in onze
nieuwe thuisbasis kwam gereed en aan lekkers
heeft het niet ontbroken. 
Met dank aan het Oranjefonds en een paar
klussende buurtgenoten.

We ondersteunden de 18 jarige scholiere Rasha
Almajaresh met haar geldinzamelingsactie voor het
Molham Volunteering Team waar zij zelf vrijwilliger
bij is en die haar en haar familie geholpen heeft toen
ze in een vluchtelingenkamp in Jordanië zaten.

I N TEGREREN  DOE  JE  SAMEN !                                                     

WAT OOK MOGELIJK WAS
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Bron: cursusmateriaal Stap op de fiets

Sport en spel
In Augustus organiseerden 8 jongeren een leuke
sport- en spelmiddag voor 40 basisschoolkinde-
ren. Het was een schot in de roos! Het werd een
fantastische dag met heel mooi weer. Een mooi
staaltje samenwerking tussen begeleiders van
IJzervreter, Stichting Help Elkaar, Welzijn West
Betuwe en IDJS!



            ,,We zijn hier ontvangen door mensen die goede
initiatieven hebben. Ik ken de harten van andere mensen niet,
maar tot nu toe heeft niemand iets ergs tegen mij gedaan of
gezegd. Mijn ervaring is positief. Tot een jaar of anderhalf
geleden besefte ik niet zo goed wat ik hier te zoeken had. Soms
had ik heimwee naar oude buren en familieleden in Syrië. Maar als
we nu met de auto bij vrienden zijn geweest en ik het bordje
Geldermalsen zie, denk ik: Oeh, ik ben thuis.’’ Neveen Dabbagh

In december 2020 is het 5 jaar geleden dat de AZC-rellen bij het gemeentehuis in 
Geldermalsen losbraken. De Gelderlander keek terug en sprak ook een van onze 
vrijwilligers. We herkennen in haar woorden de mening van steeds meer mensen en hopen 
dat zoveel mogelijk van hen zich echt thuis zullen (gaan) voelen

Onderzoeksinstituut Open Embassy (www.openembassy.nl) ziet integratie als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van nieuwkomer en samenleving en ze volgen ons initiatief al enkele jaren met
belangstelling. We worden regelmatig uitgenodigd op hun bijeenkomsten en werksessies om ervaringen te
delen. Eind 2020 namen ze een interview af voor hun magazine dat in januari 2021 werd gepubliceerd:
tinyurl.com/openembassy2021.

We volgden diverse trainingen en infosessiess van VWON
Drie vrijwilligers, waaronder één van Syrische afkomst, behaalden het
certificaat Mental Health First Aid (Indigo)

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

We bleven op de hoogte van

Gemeente West Betuwe (subsidie en project aan de slag met
statushouders i.s.m. Vluchtelingenwerk en Welzijn West Betuwe)
RABO-bank clubsupport (ledenfonds) 
Provincie Gelderland (Leefbaarheidsinitiatieven)
Oranjefonds (Burendag)
Maranatha kerk en Gereformeerde kerk Geldermalsen (gift, collecte)
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  2020
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We onderhouden persoonlijk contact face-to-face en via WhatsApp 
Via de website bezochten 635 unieke bezoekers 2010 maal een pagina.
Via de nieuwsbrief ontvingen 215 abonnees 4 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

Bestuurslid:            Christine Sterrenburg

Voorzitter:              Marijke van den Bosch
Penningmeester:  Marieke Minnee
Secretaris:              Fieke Bijnagte

NAW-gegevens Bestuursleden

Nieuwsbrief IDJS!

www.integrerendoejesamen.nl info@integrerendoejesamen.nl

0 100 200 300 400

Nieuwkomers, besloten 

Praktische hulp, besloten 

 Integreren doe je samen! open 


