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Het jaar 2021 vroeg een flinke dosis veerkracht. Lockdowns kwamen en gingen maar dankzij creativiteit
en flexibiliteit werden weer kleine wondertjes mogelijk en kijken we terug op een jaar vol mooie
ontmoetingen en activiteiten! 

We organiseerden Ontmoet goed in je buurt. Tijdens lockdowns maakten we ruim 150
voordeurbezoekjes. We organiseerden een winterfotowedstrijd, maakten een leuke stadwandeling in
Zaltbommel. Er was een prachtige buitendag bij ‘t Wilgje in Buren en een kampeerweekend voor
jongeren in Zoelmond. Een oergezellige NL Doet ontbrak ook niet. Zing Nederlands kon zo nu en dan
weer plaatsvinden, net als de fietslessen. En natuurlijk waren we de zaterdagochtenden zoveel
mogelijk open voor koffie, startboedel- en startfietsenhulp. 

Naast Geldermalsen zijn ook in Beesd en Asperen taalkringen gestart en werden we bedreven in het
koppelen van individuele taalmaatjes. Zo ontstond er vanzelf een verdere spreiding van activiteiten en
vrijwilligers over de gemeente. Eind 2021 kwamen er veel nieuwe statushouders. Samen met
Vluchtelingenwerk hebben we ons ingespannen hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden en kon de
gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders gehaald worden. 

Een ontwikkeling die veel aandacht vroeg, was de komst van een nieuw inburgeringsstelsel per 1
januari 2022, waarin professionele partijen nieuwe rollen en taken zouden krijgen. Ondanks dat
vrijwilligers(organisaties) niet vanzelfsprekend aan tafel zaten, hebben we uitdrukkelijk aandacht
gevraagd voor de rol en positie van vrijwilligers in het nieuwe stelsel. Vluchtelingenwerk bleek
uiteindelijk in de Regio Rivierenland geen rol meer te krijgen, een flinke teleurstelling. Eind 2021
maakten veel vrijwilligers van Vluchtelingenwerk uit West Betuwe de overstap naar onze stichting. Dit
heeft ons netwerk belangrijk versterkt. Het komend jaar zullen we in overleg met professionele partijen
een goeie plek moeten vinden in het nieuwe stelsel. 

We danken iedereen die de kracht van ons netwerk heeft versterkt, de vrijwilligers, donateurs, etc.
Samen werden we weer een stukje wijzer en rijker aan ervaringen. 

Namens het bestuur,

I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !

EEN
CREATIEF

ACTIEF  EN
BEWOGEN

JAAR

VOORZITTER
MARIJKE VAN DEN BOSCH
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Stichting Integreren doe je samen! zet zich ervoor in dat statushouders uit
West Betuwe snel thuisraken in hun nieuwe woonplaats. We richten ons op de
informele kant: meedoen, je welkom voelen, snappen hoe dingen werken, een
goed sociaal netwerk bouwen, etc. Dat helpt om weerbaarder en gelukkiger te
worden. Daar is geen standaard aanpak voor. Integreren kan een flinke
speurtocht zijn en veel statushouders hebben geen optimale uitgangspositie
door taal, trauma’s, geld, gezondheid, wantrouwen naar instanties, etc.

Er zijn best veel mensen die openstaan voor contact met statushouders maar
die wonen niet altijd in de buurt. Organisaties met een goed aanbod hebben
niet altijd contact met statushouders. IDJS! helpt een handje en biedt een
Opstapnetwerk dat bruggen slaat tussen nieuwkomers en de lokale
samenleving.

Iedereen is welkom en we nemen de tijd voor echte ontmoetingen. We
organiseren activiteiten waarin de Nederlandse taal en cultuur en
ontmoetingen centraal staan. We zijn daarin flexibel en wijzigen de plannen als
er aanleiding toe is. Na verloop van tijd werkt menig bevriende statushouder
als vrijwilliger mee.

Binnen het netwerk zijn volop kansen om allerlei vraag en aanbod bij elkaar te
brengen en worden tal van maatjes of matches gevonden. Via persoonlijke
contacten komen informele hulpvragen op ons pad. We verlenen
laagdrempelige en/of praktische hulp in de meeste sociale domeinen en
leiden indien nodig, toe naar professionele hulp.

Ook na afloop van formele begeleidingstrajecten zijn we beschikbaar.
Informeel, vriendschappelijk. Ook als dat soms betekent dat we buiten
reguliere werktijden om moeten werken.

Dit alles vereist kennis van zaken bij de vrijwilligers van IDJS! We scholen ons
daarom goed en onderhouden allerhande vormen van contact en
samenwerking met professionele en vrijwilligersorganisaties. Met respect voor
privacy delen we onze kennis en expertise met andere organisaties. Zo
werken we met elkaar beter, preventiever, effectiever en goedkoper.

I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !

BOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

4J A A R V E R S L A G  2 0 2 1



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

opleidingsniveau, religie, 
gezinssamenstelling, uit stad of van 

platteland.

Voor periodieke activiteiten konden we een beroep doen op een poule van circa 25 vaste
vrijwilligers. Voor incidentele activiteiten was er ook een poule van circa 30 mensen.

Daarnaast waren zo’n 15 mensen als taalmaatje actief. Ongeveer 20% van de vrijwilligers
komt uit de doelgroep zelf (bijv. tolken, fietsen repareren, koken). 

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, afkomstig uit minder gedigitaliseerde samenleving
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We verwelkomden dit jaar 77 nieuwe inwoners in Meteren, Geldermalsen, Hellouw,
Deil, Opijnen, Haaften, Varik, Hellouw, Heukelum, Herwijnen, Vuren, Asperen en
Spijk. In West Betuwe wonen nu ruim 600 statushouders uit o.a. Syrië, Irak, Turkije,
Irak, Iran, Pakistan en Eritrea.

7600 vrijwilligersuren 

I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !
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I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !

WE LAVEERDEN DE CORONACRISIS DOOR
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Lockdowns kwamen en gingen. We werden steeds behendiger en creatiever om het roer om te gooien.
Er konden weer kleine wondertjes verricht worden en bleven we in goed contact met de doelgroep.

Open huis of op afspraak
De inloop op zaterdagochtend voor een praatje, startboedel en startfiets
organiseerden we afwisselend als open inloop of op afspraak. Daardoor
konden we toch zoveel mogelijk kennis blijven maken met
nieuwkomers, inboedel en fietsen uitdelen. Mensen wisten ons ook
steeds te vinden om spullen te doneren.

Taalkring binnen, buiten of digitaal
In de taalkring spraken we van mei tot en met september in een grote
open partytent over diverse thema’s. Vanaf oktober huurden we een
grote ruimte. Van december tot januari hielden we de taalkringen
digitaal. Dankzij ijzeren discipline en een kleinere groepsgrootte per
kring waren het zeer succesvolle bijeenkomsten. Ook in Asperen en
Beesd zijn taalkringen gestart.

Voordeurbezoekjes
De voordeurbezoekjes op 1,5 meter waren ook dit jaar een perfecte
manier om contacten te onderhouden met de doelgroep. Momenten
als de Ramadan en kerst waren mooie momenten om wat extra’s te
brengen en te horen hoe het met iedereen ging. Maar we maakten ook
een erg leuke ronde langs alle voordeuren met een achtertuin waarin
we mensen konden verblijden met perenbomen voor in de tuin. Met
dank aan Coöperatie Duurzaam West Betuwe.

Terugkerende activiteiten
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aantallen bijeenkomsten

Zing Nederlands met ons!
Dit jaar waren er toch nog vier Zing Nederlands-avonden. We konden
deze slim om de lockdowns heen plannen.



Bellen en Whats-appen

Raad en daad
Net als is 2020 waren er ook in 2021 perioden waarin mensen
minder goed terecht konden bij reguliere hulpverlening.
Brieven blijven komen en allerhande vragen of gebeurtenissen
blijven oppoppen. We gingen op afspraak open waardoor
mensen toch een fysieke life-line naar ons netwerk hadden.

Er waren ook weer vele individuele 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. Maar ook
vaak voor afleiding en gezelligheid of om te praten over
Corona, angst, onzekerheid en onduidelijkheid van regels.

MEER ÉÉN OP ÉÉN CONTACT

I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !
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Regelmatig ontmoeten we nieuwkomers die Nederlands
willen oefenen. VluchtelingenWerk is gestopt met

inburgeringslessen en taalcoaches. Wij koppelden al
incidenteel taalcoaches aan bijvoorbeeld statushouders die

via een andere organisatie inburgerden en dan geen
taalcoach kregen. Het koppelen van taalcoaches nemen wij

over omdat we zien dat het mooie ontmoetingen oplevert en
nieuwkomers niet alleen de taal beter leren spreken, maar

ondertussen veel over hun omgeving te weten komen en er
waardevolle contacten worden gelegd. De meeste koppels

hebben één keer per week 1,5 à 2 uur contact. Het ene
koppel gaat wandelen, het andere ontmoet elkaar thuis of

gaat ergens heen. Onderwijservaring is niet nodig! Het is
voldoende als het maatje Nederlands spreekt en het leuk

vindt om te praten. Bovendien hebben we een netwerk van
coaches waarin we ervaringen delen en is er de mogelijkheid

voor persoonlijk advies en begeleiding.

MEER FOCUS OP TAALCOACHING
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Voordeurbezoekjes 
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Aantal contactmomenten



DE HANDEN INEEN VOOR DE 
EINDSPURT MET VWON

We werkten samen op casusniveau

Het laatste kwartaal van 2021 werd bekend dat Vluchtelingenwerk in het nieuwe Inburgeringsstelsel geen
rol meer kreeg en de regio zou verlaten. Dat was een harde dobber omdat het een einde betekende aan
een zeer intensieve samenwerking van meer dan 5 jaar.
Datzelfde kwartaal ontstond een topdrukte omdat er bijna wekelijks een woning vrijkwam voor
statushouders (ruim 40% van de taakstelling werd in het laatste kwartaal gerealiseerd). De periode vroeg
veel van VWON en IDJS wat betreft maatschappelijke begeleiding van de nieuwkomers en regelen van de
inboedel. We hielpen o.a. via de kerken met zoeken en vinden van nieuwe vrijwilligers en zetten een tandje
bij om Vluchtelingenwerk te ondersteunen. 
Het was een pittige tijd waarin hard gewerkt is om de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting te halen
en tegelijkertijd veel onduidelijkheid was over de rol van vrijwilligers in het toekomstige inburgeringsstelsel. 

We woonden diverse netwerkbijeenkomsten bij

Natuurlijk werkten we ook dit jaar weer nauw samen. Doordat we  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, 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. 

We werkten nauw samen met st. Help Elkaar

I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !
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DE KRACHT VAN NETWERKEN

Teamoverleggen VWON
Regionale bijeenkomsten m.b.t. de aanpak van de nieuwe wet inburgering 
Gesprekken met de gemeente over onze rol in de nieuwe wet inburgering
Gemeentelijke bijeenkomsten dorpendeals en kerngericht werken 
Webinar over vaccinatie van de GGD
Startbijeenkomst benutten ervaringsdeskundigheid (GGD Gelderland Zuid)
Startbijeenkomst campagne Een tegen eenzaamheid van de gemeente i.s.m.
Movisie en de GGD

We bevorderden onze deskundigheid en onderhielden netwerken.  Zo volgden we diverse trainingen en
infosessies van Vluchtelingenwerk. We bleven op de hoogte van de actualiteit rondom knelpunten Covid-
vaccinatie statushouders, landenbeleid, de nieuwe wet inburgering, wijzigingen van minimaregelingen en
subsidiebeleid van de gemeente, en ontwikkelingen in onderwijs aan statushouders.

We haalden de contacten met de coördinator Taalhuis en Digitale Vaardigheden  
weer aan. Dit was door Corona verwaterd , maar nu weer broodnodig . We
maakten afspraken voor een hernieuwde start van de digitalisereingstrainingen
Digisterker en Klik&Tik voor statushouders.

We hervatten het contact met de bibliotheek

In diverse situaties werkten we samen met statushouders en Sociaal Team,
scholen, Inburgeringsdocenten, Werkzaak en Welzijn West Betuwe. Dit gaf een
belangrijke meerwaarde in het belang van de betreffende statushouder.



Samen met stichting Help Elkaar brachten we een
mooie groep van 13 middelbare scholieren bij elkaar.
Daarna werd alles leuk, zonnig en succesvol. In Buren
bouwden ze met elkaar amfibievoertuigen, hielden
een peddelwedstrijd, maakten hun eigen eten op een
vuurtje, volleybalden, voetbalden en hadden veel lol.
En o.l.v. Sandra van Welzijn West Betuwe maakten ze
een plan voor een volgend kampeerweekend.

In mei deden we mee met de landelijke actie
van het Oranje Fonds. Het was een groot
succes en niet alleen dankzij het prachtige
weer. Naast het eigen team waren er zeker 10
vrijwilligers uit landen als Syrië, Iran, Pakistan,
Irak, Turkije en 8 vrijwilligers van de Rotary
Geldermalsen Waalkant en Rotaract. 

We reden met auto’s, aanhangers en busjes af en aan
door de dorpen om oude spullen naar de Avri te
brengen. Tussendoor waren er heerlijke Turkse hapjes
en een lunch. Het was een mooie dag van ontmoeting en
elkaar leren kennen op een ontspannen en toch actieve
manier. Er zijn de nodige telefoonnummers uitgewisseld
tussen “nieuwe” en “oude” inwoners en tussen de
stichting en Rotary en Rotaract. Beide willen zeker vaker
samen dingen oppakken. Al met al een zeer geslaagde
dag! 

Onder leiding van Wilbert (De IJzervreter) en met steun van
Welzijn West Betuwe had een groep jongelui een actief
weekend. Ze kregen de verantwoordelijkheid voor het
zoeken van de route, het opzetten en afbreken van de
tenten en mochten de paarden in de wei zetten. Ze werden
uitgedaagd door een lasergame en ontmoeten elkaar
rondom barbecue, film en kampvuur. Na een spannende
nacht zonder ouders en het ontbijt was het tijd voor
zwemmen, badmintonnen, etc. bij De Meent. 

Jongerendag 't Wilgje

NL Doet

Kampeerweekend

I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !  

MOOIE ONTMOETINGEN EN ACTIES
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In september waren zo'n 120 mensen van negen
verschillende nationaliteiten op de been voor
Ontmoet goed in je buurt. In multicultureel
samengestelde groepjes konden mensen diverse
wandelroutes lopen langs allerlei huizen, tuinen en
pleintjes in Geldermalsen. Hier hadden mede-
inwoners iets leuks of lekkers voorbereid en er was
mogelijkheid tot gezellige gesprekken.

ONTMOET GOED IN JE BUURT

I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !
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Zo werd er bijvoorbeeld gepuzzeld, er werden
kaarten geschreven en spelletjes gedaan. Ook
werden er lekkere hapjes gegeten, van
Nederlandse poffertjes en pannenkoeken tot
Syrische Makdous. Bij verschillende stops was
muziek te horen of te beleven uit de verschillende
culturen. Er werd fanatiek meegedaan met karaoke
en met de lessen Darbuka (Arabische trommels). 

"Ik woon al dertig jaar in
Geldermalsen, maar ik ben vandaag

op nieuwe plekken geweest en ik heb
nieuwe mensen ontmoet.

 

E E N  D E E L N E M E R

"Het was vanaf de start al heel leuk en
ontspannen. Genoeg te vertellen en

ontdekken met elkaar. Super
georganiseerd!" 

E E N  D E E L N E M E R

10



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.

Fietsles met partner

Tijdens de actie Schoon Schip hebben we oud ijzer
weggebracht . Dit leverde een leuk zakcentje op voor
de stichting.  Iedereen kan ons steunen door koper,
oud ijzer, messing, brons, aluminium, lood, zink, RVS,
elektromotoren of grondkabel in te leveren bij Bercon
BV Metaalrecycling in Beesd. Vermeldt erbij dat de
opbrengst voor stichting Integreren doe je samen! is.

In september gingen we naar de voorstelling 'De
100-jarige man die uit het raam klom en verdween'.
Erik Borrias speelde de wonderlijke avonturen van
de 100-jarige Allan Karlsson, die o uit het raam van
het bejaardenhuis stapt en op avontuur gaat. Leuk
om zo te ontdekken dat Geldermalsen een heuse
theater/bioscoopzaal heeft!

In augustus maakten we onder leiding van een
stadgids een wandeling door Zaltbommel. We
waren met een heel geïnteresseerde groep
nieuwkomers. Ook wij leerden nieuwe leuke dingen
zoals dat Fiep Westendorp, tekenaar van Jip en
Janneke daar vandaag komt, dat Zalt van Zout komt
en dat de Waal vroeger zout water had omdat er
open verbinding was via het Haringvliet. 

Oud ijzer

Vertelvoorstelling

Stadswandeling

I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !  

WAT OOK MOGELIJK WAS
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Op uitnodiging van De Pluk en de Bibliotheek
mochten kinderen van IDJS! en stichting Help Elkaar
gratis naar een Sinterklaasvoorstelling: een uur
interactie met Sinterklaas en Showpiet en vol met
muziek. Met behulp van de Actie Pepernoot
(Kinderhulp), kon de Sint veel kinderen een mooi
nieuw cadeau geven. 

Sinterklaasviering

Meidenmiddag

Oud ijzer
Actie perenboom

Poolen

Actie lopend vuur

Fotowedstrijd



Provincie Gelderland (verlenging looptijd Leefbaarheidsinitiatief t/m 2022)
Gemeente West Betuwe (subsidie maatschappelijke activiteiten 2021) 
RABO-bank ClubSupport (ledenfonds) 
Oranjefonds (NL Doet)
Welzijn West Betuwe (Participeergelden)
Gereformeerde kerk Geldermalsen, gereformeerde gemeente Geldermalsen,
Gereformeerde kerk Asperen (gift, collecte) 
Particuliere donateurs van geld, goederen en ruimte (CBS de Morgenster
Geldermalsen)
Flessenactie bij de COOP
Verkoop jam, oud ijzer, e.a.
Dienstverlening (o.a. verhuur ruimte)

0 100 200 300 400

Nieuwkomers, besloten 

Praktische hulp, besloten 

Integreren doe je samen, open 

We onderhouden persoonlijk contact face-to-face en via WhatsApp 
Via de website bezochten 863 unieke bezoekers 2628 maal een pagina. 
Via de nieuwsbrief ontvingen 252 abonnees 3 nieuwsbrieven.
We gaven interviews voor Open Embassy (tinyurl.com/interview-oe) en RTV Betuwe (tinyurl.com/RTV-IDJS)
Via 3 facebookpagina's hebben we diverse leden en volgers:

NAW-gegevens Bestuursleden
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

www.integrerendoejesamen.nl info@integrerendoejesamen.nl

Nieuwsbrief IDJS!

COMMUNICATIE EN CONTACT

I N T E G R E R E N  D O E  J E  S A M E N !

WE ONTVINGEN STEUN VAN ANDEREN

€
DANK AAN 

ALLE DONATEURS

https://tinyurl.com/interview-oe
https://tinyurl.com/RTV-IDJS

