
Activiteiten met en voor statushouders (vluchtelingen) in Gouda  
(vanuit kerken en diaconale stichtingen)  

 
Samen eten met statushouders 
In verschillende Goudse kerken (Inloophuis Domino, 
Ontmoetingskerk, Christelijke Gereformeerde kerk, Apostolisch 
Genootschap, de Oostpoort en de Pauluskerk)  zijn eetgroepen 
gestart met Syrische en Eritrese vluchtelingen en autochtone 

gemeenteleden. De eetgroepen komen op regelmatige basis samen. Er wordt 
Nederlands, Engels en met ‘met handen en voeten’ met elkaar gepraat. 
Vluchtelingenwerk benadert de statushouders om deel te nemen aan een eetgroep. 
Vraag om informatie en tips bij Coen de Haan: coendehaan@gmail.com of Joyce Schoon: 
diaconaalconsulent@pkngouda.nl  
Idee: nieuwe eetgroepen starten 

 
Maatjes voor statushouders 
Vanuit het diaconale cluster ‘Kerk en Vluchteling’ is in 2014 het 
maatjesproject voor vluchtelingen gestart. Er zijn inmiddels ruim 25 
vrijwilligers die maatje zijn voor iemand met een vlucht-achtergrond. Een 

maatje betekent voor de mensen iemand waar ze een vertrouwensband mee kunnen 
opbouwen, waar ze hun zorgen mee kunnen delen en iemand die  ook praktisch kan 
helpen. De maatjes worden begeleid door één van de drie mentoren. Daarnaast volgen 
maatjes de cursus ‘werken met vluchtelingen’ en zijn er jaarlijks enkele 
intervisiebijeenkomsten met elkaar. Wil je maatje worden, mail dan naar coördinator 
Heike Blok; maatje@pkngouda.nl 
 

Leren fietsen voor statushouders 
Op maandagochtend van 9.00 – 11.00 uur wordt er verzameld in de 
Ontmoetingskerk in Gouda Oost en daar vinden zowel de praktijk en 
theorielessen van het fietsen plaats. Wanneer iemand geen enkele 
ervaring heeft wordt er gestart met evenwichtsoefeningen op een 
kleine 24 inch fiets. Daarna kan er overgestapt worden naar een fiets 
van een  normaal formaat. Voor de theorielessen wordt lesmateriaal 

gebruikt van de Stichting Stap op de fiets. Na verloop van tijd is de cursiste zover, dat zij 
samen met een vrijwilliger en voorzien van een hesje om goed zichtbaar te zijn, de wijk 
ingaan en zo vertrouwd kunnen raken aan het verkeer. Bij het afsluiten van de cursus 
krijgt de cursiste een diploma. Elke ochtend wordt gezellig samen afgesloten met een 
kopje koffie of thee. Informatie bij Heike Blok: maatje@pkngouda.nl 
 

Taaloefengroep Achterwillens  
Een gemengde groep van autochtone vrouwen en vrouwen met een 
vluchteling-achtergrond. De opzet is: met elkaar spreken over allerlei 
dagelijkse onderwerpen om zo het Nederlands spreken te bevorderen. 
Zowel in de grote groep als  in tweetallen. De Nederlandse vrouwen in de 
groep dragen om de beurt een thema aan. Er gaat in 2017 ook een 

mannengroep starten. Informatie bij: NetwerkAchterwillens, martine@famvanerk.nl  
Idee: ook in andere wijken dergelijke groepen starten.  
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Samen klussen met Stichting Present 
Stichting Present organiseert klusdagen waarbij autochtone 
Gouwenaren samen met statushouders aan de slag gaan. Op 13 januari 
2017 om 14.30 uur is er een informatie bijeenkomst bij 

Vluchtelingewerk, Crabethstraat 38b.  Informatie bij info@presentgouda.nl  en 
www.presentgouda.nl  
 

Cursus werken met vluchtelingen  
Begin maart 2017 start opnieuw de cursus ‘werken met 
vluchtelingen’. De cursus behandelt: de asielprocedure, 
cultuurverschillen, post traumatische stress stoornis (PTSS) bij 

vluchtelingen en omgaan met religieuze verschillen. De cursus vindt plaats op 9 en 23 
maart, 6 en 20 april en 11 mei 2017 van 20 tot 22 uur. De cursus wordt gegeven door 
Mirjam van Esschoten, zij studeerde maatschappelijk werk en religie wetenschappen en 
Joyce Schoon, zij studeerde culturele antropologie. Informatie en opgave bij Joyce 
Schoon: diaconaalconsulent@pkngouda.nl  

 
Tuinieren met vluchtelingen  
Het cluster Kerk en Vluchteling inventariseert de mogelijkheid om 
een moestuinproject te starten met vluchtelingen in Gouda. 
Tuinieren en het verbouwen van groenten voor eigen consumptie is 

een ontspannen bezigheid met zichtbaar resultaat. Daarnaast is het een mooie manier 
om sociale contacten op te doen. Wil je meewerken aan dit project, mail: 
theodehoop@gmail.com  

 
Muziekproject met vluchtelingen 
Het cluster Kerk en Vluchteling inventariseert de mogelijkheid om 
een muziekproject uit te voeren in najaar 2017. Denk aan een avond 
met muziek en dans van de culturen van statushouders en 
autochtone Nederlanders, afgewisseld met gedichten en foto en 
filmbeelden. Informatie bij Geerlande Homburg en Joyce Schoon 

diaconaalconsulent@pkngouda.nl 
 
 
Algemene informatie over activiteiten door kerken en diaconale stichtingen bij Joyce 
Schoon, diaconaalconsulent@pkngouda.nl 
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