Nieuwsbrief De KIM zomer 2016
Dit is de digitale Nieuwsbrief van Stichting De KIM. Hiermee informeren wij u over het katholiek
maatschappelijk activeringswerk in de provincies Utrecht en Flevoland.
Actuele ontwikkelingen
In vorige nieuwsbrief begonnen we met een omschrijving te geven van het Mysterie van het Goed
Doen: je gaat samen op weg, op zoek naar iets, ook al weet je pas wat je zocht op het moment dat je
het gevonden hebt……
Deze inspirerende spreuk bleek afgelopen half jaar bijzonder toepasselijk voor de doorstart van
De KIM. Landelijke fondsen als PIN, Porticus, Kansfonds en de caritas van bisdom HaarlemAmsterdam hebben groen licht gegeven voor de activiteiten die De KIM komende jaren wil
ontwikkelen. Dat betekent dat we komende maanden verder aan de slag gaan met de plannen en
daardoor kunnen bouwen aan een toekomstbestendige MA-organisatie in Midden-Nederland.
De uitvoering van de plannen zal gedaan worden door Hermen van Dorp. Hij komt vanaf 1 augustus
2016 als consulent maatschappelijk activeringswerk volledig in dienst bij De KIM.

Actuele activiteiten en initiatieven waar De Kim momenteel mee bezig is:
Jongerengroep van de Maria Sterre der Zee parochie Zeewolde
Eind 2015 is De KIM samen met het begeleidingsechtpaar Joep en Carolien gestart met een
jongerengroep die in de toekomst uit zou kunnen groeien tot M25. Bij M25 worden jongeren
uitgedaagd hun grenzen te verleggen en zich in te zetten voor anderen. Zie voor meer info:
www.mtwentyfive.nl.
Afgelopen maanden zijn we met jongeren tussen de 15 en 18 jaar een aantal keren bijeengekomen.
Tijdens deze bijeenkomsten hebben we met de jongeren besproken met welke activiteiten ze aan de
slag willen. Er is een plan gemaakt om binnenkort een activiteit te organiseren voor vluchtelingen in
het nabijgelegen AZC. De bedoeling is dat de jongeren met en voor de kinderen in het AZC muziek
gaan maken, sporten of een High Tea gaan organiseren. Daarnaast hebben we met de jongeren De
Passion in Amersfoort bijgewoond. Jongeren waren enthousiast over deze activiteit. Op 17 juni heeft
De KIM meegewerkt aan een overvliegavond van de jongeren die hun vormsel hebben gedaan.
De avond was bijzonder geslaagd met 50 jongeren en ouders die deelnamen aan een beversafari
waarbij ruimte was voor reflectie (‘knagende vragen’), spel, ontspanning en er is zelfs een bever
gespot.

De KIM en de Norbertusparochie
Op 22 en 23 april jl. zijn in Nunspeet de zogeheten Eilanddagen van de Norbertusparochie gehouden.
Centraal stond dit jaar de diaconie; een heel toepasselijk thema in het jaar van de Barmhartigheid.
De KIM heeft actief meegewerkt aan de inhoud van het programma en heeft een presentatie
verzorgd over katholiek maatschappelijk activeringswerk en de mogelijkheden van De KIM.
Met bijna 30 personen (pastores, parochiebestuur en vertegenwoordigers van de
geloofsgemeenschappen) is gebrainstormd over het belang van de diaconie en is nagedacht over
mogelijke projecten voor komend jaar. Ze worden de komende periode per geloofsgemeenschap
verder uitgewerkt. Aan DE KIM is gevraagd om een projectvoorstel te formuleren om voor de
parochie een cursus ‘diaconaal opbouwwerk’ te organiseren. Verder is een verzoek neergelegd om
de training ‘Armoede onder de Loep’ te verzorgen voor de diaconie van Swifterbant.

Training ‘Armoede onder de Loep’ na de zomer van start in Amersfoort
Wie als vrijwilliger te maken heeft met mensen in armoede, geeft vaak aan te weten dat
armoede bestaat, maar dat ze er nauwelijks signalen van opvangen. Daarnaast is het vaak lastig
te bepalen wat je als vrijwilligers kan doen en betekenen voor mensen die hier mee te maken
hebben. Speciaal daarom organiseren Stichting De KIM en Diaconie van parochie Onze Lieve

Vrouw van Amersfoort een training Armoede onder de Loep op 28 september in De Witte
Vlinder (Kruiskamp Amersfoort) en 6 oktober in de pastorie van Hoogland.

De training ‘Armoede onder de loep’ voor vrijwilligers biedt mogelijkheden om naar
armoede te kijken en overlevingstechnieken van mensen te herkennen. De training bestaat
uit voorlichting, oefenen met concrete situaties en eigen ervaringen en vragen komen aan
bod. De training wordt verzorgd door Ellen Hogema. Zij is profielhouder diaconie van
parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en gecertificeerd trainer Armoede onder de
Loep.
Inschrijven kan zowel individueel als met een groep. De gewenste groepsgrootte is tussen
de 12 – 18 deelnemers. Meld je snel aan want vol is vol!
De training wordt tweemaal in Amersfoort georganiseerd en duurt ongeveer 4 uur:
- 28 september van 13.00 – 17.00 uur in De Witte Vlinder - Van Galenstraat 30 in
Amersfoort.
- 6 oktober van 10.00 – 14.00 uur (met lunch) in pastorie Hoogland – Kerklaan 20
in Hoogland.
Voor meer informatie en voor aanmelding: bel Hermen van Dorp op 06-45063324, of mail
hermenvandorp@gmail.com

Stand van zaken Jongeren en Rouw
Dit project is bedoeld om jongeren die een dierbare hebben verloren met elkaar in contact te
brengen. Momenteel worden door werkgroepen in Culemborg, Nieuwegein en IJsselstein initiatieven
ontwikkeld om een ontmoetingsdag te organiseren voor jongeren die te maken hebben met rouw.
Daarnaast is De KIM actief in Flevoland in het samenwerkingsverband Ik mis je! wat nu? Dit netwerk
bestaat verder uit Parkhuys Almere, Netwerk Palliatieve Zorg, FlevoMeerbibliotheken, Jongeren en
Rouw NOP. In dit netwerk is eerder een werkmap gemaakt met een beschrijving van modules voor
het middelbaar onderwijs om rouw op scholen bespreekbaar te maken. Speciaal daarom worden in
september 3 informatieavonden georganiseerd voor ouders, leerlingen, docenten en andere
geïnteresseerden. Deze vinden plaats in : Parkhuys Almere (13/9), Bibliotheek van Dronten (20/9) en
bibliotheek van Emmeloord (27/9).
In Culemborg is op zaterdagmiddag 10 september een startbijeenkomst georganiseerd voor jongeren
die te maken hebben met verlies en rouw in hun naaste omgeving. Op de facebookpagina van De Kim
komt binnenkort meer informatie over deze bijeenkomsten: www.facebook.com/stichting.dekim

Sint Maartenconferentie: 19 november 2016 Groningen
Iedere tweejaar wordt een Sint Maartensconferentie georganiseerd door de katholieke MAorganisaties Solidair Friesland, Solidair Groningen/Drenthe en De KIM. De Sint Maartenconferentie
heeft als doel de bewustwording en actieve inzet van de katholieke geloofsgemeenschap in de
noordelijke provincies een extra impuls te geven. Het is van belang om de bestuurders en vrijwilligers
van het diaconaal werkveld de gelegenheid te geven om te reflecteren op de inhoud van hun
werkzaamheden, dit in het licht van het katholiek sociaal denken.
Op zaterdag 19 november 2016 zal de Sint Maartenconferentie in het teken staan van gastvrijheid en
met name voor vluchtelingen. Door middel van inleidingen, workshops en onderlinge uitwisseling
worden de deelnemers geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op gebied van vluchtelingen in de
samenleving. Verder krijgen deelnemers handvatten aangereikt om in hun eigen omgeving van
concrete betekenis te zijn voor vluchtelingen in hun eigen PCI, parochie of werkgroep.
De theoloog Erik Borgman en schrijver Al Galidi hebben hun medewerking aan het programma
toegezegd. Het belooft een interessante dag te worden met aandacht ruimte en aandacht voor
inspiratie, persoonlijke verhalen en creatieve bijdragen zoals een Syrisch koor, toneelproductie en
natuurlijk is er volop gelegenheid voor ontmoeting.

Maatjesproject voor vluchtelingen in Almere
Op verschillende plaatsen in Utrecht en Flevoland zijn grootschalige asielzoekerscentra opgezet als
opvang voor vluchtelingen. In Almere is door de Bonifatiusparochie aan De Kim gevraagd om
ondersteuning en begeleiding te geven aan vrijwilligers die maatjesproject voor vluchtelingen zijn
gestart. Vrijwilligers begeleiden vluchtelingen bij dagelijkse activiteiten op gebied van ontmoeting,
kennismaking met de Nederlandse samenleving. Denk aan ontmoetingsactiviteiten met mensen in de
buurt, naar de bibliotheek of de film gaan, wandelen, fietsen, een uitstapje maken. Voor
nieuwkomers is dit een manier om meer over de Nederlandse gewoonten en de taal te leren; voor
een ‘maatje’ is dit een kans om wat te betekenen voor anderen. Het maatjesproject is opgezet om
oog en aandacht te hebben voor de nood, maar ook voor de talenten van vluchtelingen en
nieuwkomers. Waarbij beoogd wordt dat nieuwkomers actiever deelnemen aan de samenleving, hun
netwerk uitbreiden en hun beter hun weg leren vinden.

Ten slotte:
Een bekend Afrikaans spreekwoord luidt alleen loop je sneller, maar door samen te lopen kom je
verder. Samen optrekken in onderlinge verbondenheid zet aan tot handelen wanneer je je laat raken
door het lot van de ander. De KIM ziet er naar uit om samen met u te werken aan een goede
samenleving voor iedereen.
Bestuur en medewerker van De KIM
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