Terugblik
Het is een goede gewoonte om aan het einde van dit jaar terug te blikken. Bij De KIM stond dit jaar in
het teken van de doorstart en met name in de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe projecten.
Projecten waar vrijwilligers een rechtvaardige en liefdevolle samenleving opbouwen door zich in te
zetten voor mensen die te maken hebben met kwetsbare kanten van het leven. De vergelijking met
de engelen in het kerstverhaal is snel gelegd. Wanneer zij gaan zingen en het licht gaat schijnen in de
nacht. Te luisteren naar de woorden uit het kerstverhaal, waar het Kind geboren wordt in de stille
nacht. Dat geeft licht aan ons en aan andere mensen die kerst vieren. En dat is misschien wel de
mooiste traditie van kerst: de kaarsen die branden, de lampjes in de boom die met elkaar het licht
symboliseren, de muziek van de kerstliederen. Allemaal kleine lichtjes die stralen en hoop geven voor
anderen die leven in stilte.
Jongerengroep van de Maria Sterre der Zee parochie Zeewolde
In Zeewolde is De KIM samen met het begeleidingsechtpaar Joep en Carolien gestart met een
jongerengroep die in de toekomst uit kan groeien tot M25. Bij M25 worden jongeren uitgedaagd hun
grenzen te verleggen en zich in te zetten voor anderen. We zijn in de afgelopen periode 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
een activiteit te organiseren voor vluchtelingen in het nabijgelegen AZC. Daarnaast hebben we in
maart met de jongeren The Passion in Amersfoort bijgewoond. In het najaar is nagedacht en
meegewerkt aan de invulling van de viering op kerstavond waarbij de jongerengroep een creatieve
bijdrage aan de liturgie levert.
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Jongerengroep Parochie Sint Bonifatius Almere
Waar droom je van? Dit was een vraag aan jongeren uit Syrië tijdens een workshop van de
Bonifatius Parochie Almere en jongeren uit AZC. Jongere: 'als er weer vrede is, wil ik graag terug naar
Syrië om daar karateleraar te worden'.
Op 11 december hebben we samen met de jongerengroep van de Bonifatiusparochie Almere en
Inspiratie Inc. op een bijzondere manier kerst gevierd. Kerst vier je immers niet alleen. Dit jaar werd
kerst gevierd met jongere vluchtelingen uit het AZC. Meer dan 70 jongeren ontmoetten elkaar tijdens
workshops en creatieve activiteiten. Zo werd er samen muziek gemaakt, gesproken over waar je van
droomt, kerststukjes gemaakt en de afsluitende viering samen voorbereid. Deze afsluiting was ook
toegankelijk voor de ouders. Meer dan 100 mensen zongen samen ‘Stille Nacht’ in het Arabisch en
luisterden naar het kerstverhaal.

Training Armoede onder de Loep in Amersfoort
Het blijkt vaak lastig te bepalen wat je als vrijwilliger kan doen en betekenen voor mensen die met
armoede te maken hebben. De training ‘Armoede onder de loep’ voor vrijwilligers biedt
mogelijkheden om naar armoede te kijken en overlevingstechnieken van mensen te herkennen.
Speciaal daarom organiseerde De KIM en Diaconie van parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
afgelopen najaar tweemaal de training ‘Armoede onder de Loep’. Meer dan 30 vrijwilligers van
Voedsel Focus Amersfoort, Kledingbank, de locale caritas en de vrijwilligerscentrale VMCA van
Almere hebben deze cursus gevolgd die door de deskundige trainer Ellen Hogema werd gegeven.
Deelnemers waren positief over de cursus: vooral om uitgebreid stil te kunnen staan hoe men in het
vrijwilligerswerk beter om kan gaan met mensen die te maken hebben met armoede. In 2017 gaat De
KIM een training geven aan de vrijwilligers van Voedsel Focus en de Kledingbank hoe ze beter om
kunnen gaan met agressie van bezoekers. Verder wordt de cursus Armoede onder de Loep
opgenomen in het aanbod van Pact SamSam: het samenwerkingsverband voor het tegengaan van
armoede in Amersfoort. Zie voor meer info op: www.pactsamsam.nl
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Jongeren en Rouw
Dit project is bedoeld om jongeren die een dierbare hebben verloren met elkaar in contact te
brengen. Er zijn 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?’ Door dit netwerk is een
werkmap gemaakt met een beschrijving van modules voor het middelbaar onderwijs om rouw op
scholen bespreekbaar te maken. Speciaal daarom zijn er in september 3 informatieavonden
georganiseerd op verschillende plaatsen in Flevoland voor ouders, leerlingen, docenten en andere
geïnteresseerden. Tijdens de avonden werden de mogelijkheden rondom jongeren en rouw
gepresenteerd en verkend hoe dit bespreekbaar gemaakt kan worden. In Dronten, maar vooral in
Emmeloord werden de avonden goed bezocht en dit zorgde voor veel goede reacties.

Maatjesproject voor vluchtelingen in Almere
In Almere heeft de St. Bonifatiusparochie aan De Kim gevraagd om ondersteuning te geven aan een
werkgroep vrijwilligers die zich in willen zetten voor vluchtelingen. Samen met deze werkgroep is op
23 oktober jl een speciale kerkdienst georganiseerd die in het teken stond van gastvrijheid aan
vluchtelingen. In de misviering waren veel Arabische elementen verwerkt en werden gebed, lied en
geloofsbelijdenis in het Arabisch gedaan. Na de viering was er gelegenheid tot ontmoeting en
werden nieuwkomers uit het AZC in contact gebracht met mensen van de parochie die wat willen
doen en betekenen voor hen. Er hebben zich inmiddels 15 vrijwilligers aangemeld die zich gaan
inzetten voor vluchtelingen. Het is de bedoeling dat ze als maatje vluchtelingen en statushouders
gaan begeleiden en ondersteunen bij de kennismaking met de Nederlandse samenleving, waarbij
beoogd wordt dat nieuwkomers actiever gaan deelnemen aan de samenleving, hun netwerk
uitbreiden en beter hun weg leren vinden. Maatschappelijke Opvang Kwintes verwijst deze
vluchtelingen door en de eerste koppelingen zijn inmiddels gemaakt.

Maatjesproject voor thuisloze jongeren
Na de zomer is De Kim van start gegaan met de ontwikkeling van het maatjesproject voor thuisloze
jongeren in Flevoland. Kwintes doet veel op gebied van opvang en begeleiding van deze jongeren.
Samen met deze organisatie is De KIM begonnen met het benaderen van jongeren voor een maatje.
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Cora Spaans doet en denkt als actieve vrijwilliger hier volop in mee. Ze heeft een groot netwerk in
Almere en weet jonge mensen te interesseren om als maatje te fungeren voor deze doelgroep.
Op 24 oktober jl. hebben we een kookworkshop Saoto-soep georganiseerd om een informele
kennismaking te creëren tussen jongeren en jonge vrijwilligers die hebben aangegeven om maatje te
willen worden.
Op Facebook stond over het verloop van de kookworkshop het volgende verslag:
Mooie bijeenkomst gisteren bij Kwintes met thuisloze jongeren, jongeren die maatjes willen worden
en zulke betrokken begeleiders! We hebben kennis gemaakt, samen Saoto soep gekookt, lekker
gegeten en gelachen. Oorspronkelijk een groep van max 5 deelnemende jongeren groeide uit naar 15
jongeren. We hadden nooit gedacht dat de groep zo groot zou worden. De maatjes (jong
volwassenen tussen 18-28 jaar) waren ook heel enthousiast en mooi om te zien dat het contact zo
makkelijk en warm verliep. We hebben zoveel hobby's gehoord (muziek maken, gamen, acteren etc.)
en zagen al mooie kliks ontstaan tussen jongeren en maatjes.

Sint Maartenconferentie
Samen met Solidair Friesland en Groningen/Drenthe organiseerde De Kim op 19 november jl de Sint
Maarten Conferentie met als titel: gastvrijheid aan mensen op de vlucht. Burgemeester Den
Oudsten, theoloog Borgman en schrijver/dichter Al Galidi spraken over het thema Gastvrijheid. Den
Oudsten benadrukte onder meer dat er genoeg maatschappelijk draagvlak is om met mensen in
gesprek te gaan, ook met vluchtelingen. En hij leerde zijn gehoor ook dat gastvrijheid op een bepaald
moment overgaat in samenleven. Meedoen is dan het devies. Borgman leerde ons dat solidariteit
geen keuze is, maar een inzicht! En Al Galidi sprak en las voor uit zijn boek “Hoe ik talent voor het
leven kreeg” en uit zijn gedichtenbundel “Koelkastlicht”. Tijdens de lunchpauze signeerde Al Galidi
boeken en was er volop gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en oude bekenden te
spreken. Bij middagprogramma kon iedereen zelf aan de slag bij een grote diversiteit aan workshops.
Zo was er een workshop over een maatjesproject voor jonge vluchtelingen of stond men stil wat
kerken kunnen doen en betekenen voor nieuwkomers. Tenslotte werd het theaterstuk As I left my
fathers house opgevoerd door de groep New Dutch Connections. Deze indrukwekkende voorstelling
gaat over drie mensen die hebben moeten vluchten vanwege de oorlog. De deelnemers werden
zichtbaar geraakt door de confronterende verhalen die de acteurs vertelden.
Kijk voor het verslag en foto’s op: www.sintmaartenconferentie.nl
Tenslotte
Afgelopen jaar is het bestuur van De KIM versterkt met nieuwe bestuursleden. De heer Piet Kuijper
(voorheen werkzaam bij Cordaid) en onlangs mevrouw Anja Ossendorp (werkzaam bij de Hogeschool
Utrecht en in de Schilderswijk) zijn toegetreden tot het bestuur.
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Hopelijk heeft u met het lezen van deze nieuwsbrief een goed beeld gekregen van de positieve
ontwikkelingen die De KIM doormaakt. We zijn er nog niet, want de weg is nog lang. Om te eindigen
met een bekend Afrikaans spreekwoord: alleen loop je sneller, maar door samen te lopen kom je
verder. De KIM ziet er naar uit om met u en uw organisatie samen te werken aan een goede
samenleving voor iedereen.
De KIM wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en inspirerend 2017 toe.

Bestuur en medewerker van De KIM
stg.dekim@gmail.com
06-12240600
www.stichtingdekim.nl
www.facebook.com/stichting.dekim
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