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WOS-vrijwilligersavond 19 juni
Op woensdagavond 19 juni waren WOS-vrijwilligers en taalcoaches te gast
bij Mainframe om met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden om statushouders vaker deel te laten nemen aan allerlei activiteiten
in Goirle en Riel. Thema van de avond was dan ook ‘Participeren door verbinden’. Coördinator Jongerenwerk Anita Lemmers gaf uitleg over de vele
mogelijkheden die Mainframe biedt en Beweegcoach Jeugd Yuri Engels die
ook bij Mainframe werkzaam is, ging in op het project Sjors Sportief /
Sjors Creatief dat door Mainframe in Goirle wordt uitgevoerd. Op uitnodiging van de WOS waren ook Theo
Walbeek namens de Loopgroep
Goirle en Thea Swalen namens de
Contactraad Cultuur aanwezig. De
mogelijkheden voor statushouders
die zij schetsten, bespreken we
verderop op in deze nieuwsbrief.
Hetzelfde geldt voor het programma dat Mainframe kan bieden en
voor het project Sjors Sportief /
Sjors Creatief.

Jongerencentrum Mainframe

Bijeenkomsten

Bij Jongerencentrum Mainframe
kunnen kinderen vanaf de basisschoolleeftijd tot jong volwassenen
onder begeleiding deelnemen aan
activiteiten die gericht zijn op sport
en spel, muziek en creativiteit,
maar ook aan activiteiten van educatieve aard. Voor de jongeren is er
een huiskamer, een fitnessruimte,
een werkplaats en een leskeuken.
Voor kinderen van groep 7 en 8 zijn
er zgn. Girlz en Boyz Only groepen,
er is een hobbyclub en onder leiding
van buurtsportcoach Yuri wordt er
op diverse locaties gesport. Een bijzondere activiteit is het Project
Trigger, dat is gericht op fysiek en

mentaal sterker worden door kickboksen en conditietraining.
Anita Lemmers geeft aan dat er al
verschillende groepen jonge statushouders bij Mainframe actief zijn
geweest. Ze geeft als voorbeeld: we
kunnen koken met de kids en dan
de Nederlandse taal oefenen door te
praten over de keukenonderdelen
en door boodschappen te doen.
We stellen voor na de zomer te beginnen met een nieuwe activiteit,
speciaal gericht op jonge statushouders. Als taalcoaches en WOSvrijwilligers hiervoor ideeën hebben,
dan horen wij dat graag.
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Ondersteuning ContourdeTwern voor de WOS
In onze vorige nieuwsbrief en tijdens de WOS-vrijwilligersavonden hebben we stilgestaan bij de sterk
verminderde ondersteuning van de WOS door ContourdeTwern na de aanbesteding ervan door de gemeente in de tweede helft van 2017. In januari heeft de gemeente aan ContourdeTwern gevraagd de
eerder uitgebrachte offerte aan te vullen gebaseerd op een gezamenlijk afgesproken nieuwe urenberekening. Hoewel het bestuur van de WOS de tekst hiervoor direct heeft aangeleverd, duurde het
toch nog een aantal weken voordat ContourdeTwern de aangepaste offerte kon indienen.
In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevolgd door de vorming van het nieuwe college en de benoeming van de wethouders waardoor het proces verder werd vertraagd. Vervolgens
vroeg de gemeente aan de WOS en ContourdeTwern nog eens naar de in januari afgesproken urenberekening te kijken, omdat die toch wel erg hoge kosten met zich mee zou brengen. Aanvankelijk hebben we dat in nauw overleg met de manager van ContourdeTwern geweigerd, omdat we nog steeds
achter onze gezamenlijke opzet stonden die was gebaseerd op het werk van Anneke en Lia in de afgelopen jaren en de noodzakelijke extra uren voor de verbetering van de maatschappelijke integratie
van statushouders.
De gemeente heeft nu aangegeven deze onderbouwing onvoldoende te vinden en vraagt aan ContourdeTwern in de nieuwe offerte ook prestatie-indicatoren op te nemen. Daar zijn wij als bestuur van
de WOS natuurlijk een warm voorstander van gezien onze eerdere pogingen om een meetinstrument
te introduceren. De gemeente wil daarbij gebruik maken van de zgn. zelfredzaamheidsmatrix en
heeft beleidsambtenaar Kirsten Diehl aangewezen om ContourdeTwern te helpen bij het opstellen van
de nieuwe offerte.
Het WOS-bestuur blijft dit proces uiteraard nauwlettend volgen. Ondanks deze grote vertraging kunnen we gelukkig ook melden dat Anneke inmiddels officieel 21 uur werkt voor de WOS (voor risico
van ContourdeTwern overigens) en dat zij haar overwerk van 2017 gecompenseerd krijgt.
Sjors Sportief en Sjors Creatief
De stichting Cultuur- & Sportstimulering Nederland beoogt
kinderen van basisscholen kennis te laten maken met alle
mogelijke vormen van sport en met culturele activiteiten in
de regio. De stichting coördineert het project Sjors Sportief
en Sjors Creatief en brengt in samenwerking met de ruim 40
aangesloten gemeenten het gelijknamige boekje uit. De
stichting zorgt bovendien voor de website waarop de kinderen zich kunnen aanmelden en er is een Sjors Sportief en
Sjors Creatief app.
De gemeente Goirle wil ook graag dat kinderen al op jonge
leeftijd ervaren hoe leuk het is om aan sportieve en culturele
activiteiten deel te nemen en doet daarom dit jaar voor de
vijfde keer op rij mee met dit project. Mainframe zorgt voor
de contacten met de deelnemende verenigingen en de informatie naar de basisscholen. Na inschrijving kunnen leerlingen
van verschillende leeftijdsgroepen deelnemen aan proeflessen
en andere kennismakingsactiviteiten bij verenigingen in Goirle, Riel en omgeving.

gemeente zal het bestuur van de WOS de schooldirecteuren
vragen extra aandacht te besteden aan de inschrijving door
kinderen van statushouders. Voor de ouders van de kinderen
zal informatie over het project in het Arabisch worden vertaald. Daarnaast krijgen de ouders dit jaar de Sjors-boekjes
ook rechtstreeks via de WOS. De inschrijving via de website
begint op woensdag 5 september om 14.00 uur. De gemeente zal op deze middag een ruimte en een aantal computers
ter beschikking stellen.
Wij vragen de WOS-vrijwilligers en de taalcoaches van gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd het Sjors Sportief
en Sjors Creatief project in het gezin te bespreken, kinderen
en ouders enthousiast te maken voor deelname en te helpen
bij de inschrijving.
Voor sommige activiteiten wordt een kleine eigen bijdrage
gevraagd. Indien nodig kan de Stichting Leergeld hiervoor
zorgen, maar ook de WOS kan hierin ondersteunen.
Zie verder: https://www.sjorssportief.nl/

Tijdens de WOS-vrijwilligersavond in juni kwam ter sprake
dat het voor kinderen van statushouders in de afgelopen jaren vaak lastig bleek om zich op tijd in te schrijven. Dat proberen we dit jaar anders te doen. De buurtsportcoach van
Mainframe, Yuri Engels, zal aan de leerkrachten op de basisscholen vragen extra aandacht te besteden aan het inschrijven voor Sjors Sportief en Sjors Creatief. Zo kunnen zij andere leerlingen vragen de kinderen die pas enkele jaren in Goirle of Riel wonen bij het inschrijven te helpen. Samen met de
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Pilot brandweer

In de vorige nieuwsbrief hebben we bericht over het idee van de Goirlese brandweer om enkele ambassadeurs onder de statushouders te werven die in staat zijn om in eigen kring voorlichting te geven over brandveiligheid en alles wat daarbij komt kijken. Begin juli was het dan zover en waren Achmad en Tesfay samen met hun WOS-begeleiders en onze voorzitter Pieter te
gast bij Leon Havermans en Yvonne van Santbergen van de brandweer. Samen bespraken zij hoe we de brandveiligheid bij
statushouders kunnen verhogen en of er geschikte ambassadeurs onder de statushouders zouden zitten.
Yvonne gaat een vervolgbijeenkomst organiseren op de kazernes in Goirle en Riel voor alle statushouders en hun kinderen. Dan
zal het basisschool lespakket worden gebruikt en zullen real-life situaties worden nagespeeld zoals koken, koffie zetten en barbecueën waarbij gewezen wordt op alle mogelijke gevaren. Daarnaast wil ze alle basisscholen van Goirle en Riel benaderen om
met name de klassen waar kinderen van statushouders zitten een lesprogramma te laten doorlopen. De kinderen ontvangen de
lessen dan gedurende een beperkt aantal dagdelen op de genoemde kazernes. Uiteraard hoopt de brandweer dat er dan ook
enkele statushouders bereid zullen zijn om als ambassadeur op te treden.

Samenwerking WOS en Formulierenbrigade
Sinds dit voorjaar is de Formulierenbrigade nadrukkelijker dan in de afgelopen jaren betrokken bij het invullen van belastingaangiften en het aanvragen van toeslagen van statushouders. Anneke heeft voorafgaande aan deze nauwere samenwerking
een gesprek met vertegenwoordigers van de Formulierenbrigade gehad om de specifieke problematiek van de statushouders te
bespreken. De collega's van de Formulierenbrigade komen nu een aantal gevallen tegen waarin statushouders eerder gekregen
toeslagen moeten terugbetalen aan de belastingdienst en daardoor zelfs in financiële problemen komen. De oorzaak is dat bij
de aanvraag in het verleden niet de juiste inkomensgegevens zijn gebruikt.
Bij de volgende bijeenkomst van de WOS-vrijwilligers en de taalcoaches zullen Johan van Dijk en Ad van Elsacker namens de
Formulierenbrigade de problematiek nader toelichten. Dan zullen we ook met hen afspreken wat de beste werkwijze is om ervoor te zorgen dat genoemde problemen voor de statushouders worden vermeden. Mocht de statushouder die je begeleidt in
de tussentijd een toeslag willen aanvragen, verwijs dan naar de Formulierenbrigade en roep hun hulp in.
http://www.formbriggoirle.nl— formbrig.goirle@gmail.com

Loopgroep Goirle

Contactraad Cultuur Goirle

De Loopgroep Goirle heeft ongeveer 100 leden, het
jongste lid is 25 jaar, het oudste 65. Er zijn relatief
veel 55-plussers en de focus ligt op recreatief hardlopen. Er is ook een wandelafdeling, maar daar is op
dit moment minder belangstelling voor.

De Contactraad Cultuur Goirle is het platform van ruim 40 culturele organisaties en verenigingen uit Goirle. De Contactraad
is het aanspreekpunt van de gemeente Goirle en behartigt de
belangen van de aangesloten organisaties en verenigingen die
actief zijn op het gebied van zang, muziek, theater en erfgoed.

Elk jaar start er een beginnersgroep en de bedoeling
is om binnen 6 maanden aan één stuk 10 km te
kunnen hardlopen. Dit traject wordt professioneel
aangepakt onder leiding van officiële trainers. Op
dinsdagavond is er een interval training en daar kun
je gewoon bij aansluiten. Op donderdag is er een
langere loop van 10km. Op zondag treffen de lopers
elkaar om 9 uur bij de St. Jan. Dan wordt er in een
rustig tempo gelopen en de groep is om half 11
weer terug.
Vijf statushouders hebben aangegeven te willen
gaan hardlopen. Zij zouden apart begeleid kunnen
worden door de loopgroep. Het lidmaatschap kost
63 euro per jaar en een proefabonnement 20 euro.
Goede schoenen zijn
erg belangrijk. Het bestuur van de WOS onderzoekt hoe we financieel kunnen ondersteunen indien nodig.
We gaan de kandidaathardlopers polsen om
kennis te maken met
een trainer van Loopgroep Goirle.

In overleg met Anneke heeft de Cultuurraad 7 statushouders
benaderd om kunstwerken te maken voor de tentoonstelling
Goirles Goud. Drie werken van hen waren in juni en juli te zien
op de tentoonstelling in het gemeentehuis. We zullen de betreffende statushouders vragen om hun ervaringen te delen tijdens
een van de taalcafés.
Thea Swalen zal aan de verenigingen uitleggen hoe het komt
dat statushouders na een enthousiaste start soms afhaken.
Verplichtingen voor de inburgeringscursus, het verwerken van
trauma’s en ook de ramadan kunnen mogelijke oorzaken zijn
zoals enkele vrijwilligers aangaven. Sommige cursussen en
lidmaatschap kosten uiteraard geld. Het bestuur van de WOS
stelt zich op het standpunt dat de kosten geen belemmering
mogen zijn voor deelname aan culturele activiteiten. De WOS
heeft een beperkt budget, maar we kunnen ook extra middelen
aanvragen.
Op 16 september presenteren de culturele verenigingen zich
aan de inwoners van Goirle en Riel. We overwegen in overleg
met de Cultuurraad een aparte sessie te organiseren voor alleen de statushouders.
Thea Swalen laat nog weten dat Balance Support wellicht mogelijkheden biedt voor vrouwen die graag willen wandelen.
Suzanne Oomen (Hart for her) biedt een rondleiding aan vrouwelijke statushouders aan..
http://contactraadcultuurgoirle.nl
https://www.balancesupport.nl
https://www.hartforher.nl/vestigingen/vrouwen-sport-fitnessafvallen-goirle

Adres: Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle - Informatie: www.wosgoirle.nl - Contact: annekedeleeuw@contourdetwern.nl

