Kleurrijk Goes Grote Markt Goes, Verhalenverteller ’t Beest Goes, poëziewedstrijd Koperen Tuin
Goes, gastles Goese Lyceum Goes/ Kosovo: een vluchteling en een Nederlandse vredesmachtsoldaat.
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In 2010 is de integratiewerkgroep Variant een zelfstandige stichting geworden.
Na een succesvol 2010 met tal van activiteiten op integratiegebied, in samenwerking met vele organisaties en
particulieren, hebben we de ingeslagen weg van duurzame activiteiten gericht op
ontmoeting en informatie vervolgd in 2011. In het kader van de verzelfstandiging kiezen we ervoor, na de
vorming van de stichting Variant Goes in 2010, om in 2012 verder te gaan zonder de ondersteuning van
Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio.
Dit hebben we ook kenbaar gemaakt in ons overleg met wethouder J. de Pooter op 17 november 2011.
Daarnaast hebben we dit standpunt ook gecommuniceerd met de SMWO. Er zijn nog resterende uren
ondersteuning van het jaar 2011. Deze uren willen we in overleg met SMWO inzetten in 2012 Er stonden nog
activiteiten op de rol in 2011 die een uitloop en daadwerkelijke uitvoering hebben in 2012: Afro-Dutch,
theatervoorstelling As I left My Father’s House en het kunstproject Van Ginder en Hier.
In het programma van Variant Goes 2011 zijn we meer de nadruk gaan leggen op de ontmoeting en educatie,
dit vanuit onze ervaring van de afgelopen jaren. Onze integratieactiviteiten staan in het teken van “Samenleven
doe je met elkaar”. Voor de verwezenlijking van de activiteiten willen we dan ook met zoveel mogelijk
individuen en organisaties samenwerken. We hebben ruimte geschapen voor nieuwe samenwerking en nieuwe
initiatieven. We werken constant aan de uitbouw van ons gevarieerde netwerk. Daarnaast willen we een
vrijwilligersgroep oprichten die ons ondersteunt bij de uitvoering van onze activiteiten. Ook stagiaires zullen
betrokken worden bij de uitvoering. We willen overleggen met nieuwe doelgroepen.
Volgens het convenant met de gemeente Goes werkt Variant Goes aan activiteiten in het kader van integratie
en we hopen dat u net zo enthousiast bent over onze uitvoering in 2011 als wij.

Eten verbindt

Multiculti kookclub
Deze kookclub was een ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen in de Goese Polder. Mensen die nieuwe
gerechten wilden ontdekken en mensen van allerlei nationaliteiten wilden ontmoeten waren altijd van harte
welkom. Deze activiteit vond plaats op de laatste vrijdag van de maand in inloophuis Oase. Ieder kwartaal was
er een Ladies Night. In 2011 hebben we 9 bijeenkomst gehouden.
Verschillende koks waren aan de beurt, Marokkaans, Turks, Afghaans, Chinees, Irakees, Nederlands, Spaans,
Surinaams, Egyptisch. Na het afsluiten van de maaltijd kwam het vaak tot diepzinnige gesprekken of alles werd
aan de kant geschoven om te gaan dansen.
Interreligieuze ontmoeting
Uitvoering van het theaterstuk “As i left my fathers house” waarin verschillende geloofsovertuigingen aan bod
komen. Hiervoor zijn er in 2011 contacten gelegd met ROC en het theatergezelschap voor de uitvoering in
2012 in de Geerteskerk Kloetinge voor leerlingen van het ROC.

Cultuur
Kunstproject van Ginder en Hier
5 bijeenkomsten zijn georganiseerd in 2011 met het oog op de uitvoering van de editie 2011-2012 in ROC Goes
in combinatie met ROC Middelburg tijdens de Experience week. De ruimere opzet biedt dit project de
mogelijkheid om kansen op provinciale subsidie te onderzoeken.
Interculturele vrouwenavond
Er waren vele activiteiten voor de vrouwen o.a.: bloemschikken, handwerken, schoonheidstips, ‘Simtronic’presentatie, zelfgemaakte sieraden, introductie van het Centrum voor Jeugd en Gezin, zanger Kwodjo lLoyd
zong live speciaal voor de vrouwenavond geschreven songs en onder dit genot was er een jongleervoorstelling
met licht door John van der Weele, live-optreden van DJ “Grup Okan”.Er waren lekkere hapjes verkrijgbaar.
Poëziewedstrijd
Bij deze nieuwe activiteit worden leerlingen van havo/vwo uitgenodigd tot het maken van een gedicht. De
onderwerpen voor het gedicht liggen vast, en hebben alles te maken met een multiculturele samenleving. De
leerlingen kunnen kiezen uit de volgende onderwerpen: Jouw vrijheid en die van je vrienden, jouw veiligheid en
die van je vrienden, het leven in je eigen land of in een ander land, en hoe multi-culti ben jij? 20 leerlingen
hebben een gedicht ingestuurd en een deskundige jury heeft de prijswinnaars bekendgemaakt tijdens een
afsluitende avond in boekhandel de Koperen Tuin. De activiteit is uitgevoerd in september-oktober 2011. De
middelbare scholen in Goes ( Calvijn College, Pontes en Ostrea) hebben meegewerkt aan dit project door
leerlingen op de wedstrijd te wijzen. Boekhandel de Koperen Tuin heeft meegewerkt door de winkel
beschikbaar te stellen voor de laatste afsluitende avond. Er was een goede opkomst van ongeveer 80 personen.

poëziewedstrijd Koperen Tuin Winnaar 1e prijs

Educatie
Goes internationaal
Bij deze activiteit worden leerlingen van een MBO-opleiding in Goes in de gelegenheid gesteld kennis te nemen
van andere culturen.
Pas na kennis te hebben genomen van andere culturen, kun je elkaar leren accepteren, waarderen en
respecteren.
Het aanbod is divers: Leerlingen bezoeken- in groepjes van 10-12 leerlingen- de moskee, de Wereldwinkel, een
Turks restaurant, een dansschool en/of luisteren naar lezingen over slavernij, over wat het betekent te
vluchten uit je eigen land, over het dagelijkse leven in een andere cultuur e.a.
Deze activiteit vindt jaarlijks plaats in maart/april.
De activiteit wordt aangeboden in samenwerking met het ROC. Stichting Variant verzorgt het inhoudelijke
programma, en een docent van het ROC regelt de organisatie van de groepen. Er nemen ongeveer 90
deelnemers aan deel.
In samenspraak met het ROC wordt gekozen voor een jaarlijkse herhaling, met nieuwe groepen.
Gastlessen
- 31 maart 2011 van 12:35-uur tot 15:00-uur.
1 april.2011 van 12:35-uur tot 14:15-uur en op 7 april 2011 van 8:30 tot 12:00-uur.
Onderwerpen waren: vluchtelingen, integratie, vredesmissies en vrijheid
Deelnemers: ongeveer600 leerlingen. Goese Lyceum ‘PONTES’.

(

Gastles Goese Lyceum Goes/ Kosovo: een vluchteling en een Nederlandse vredesmachtsoldaat.
Gastles bij ROC in Goes, datum 27 april 2011, om 8:30 uur.
Voorlichting: bijeenkomst Vluchtelingenwerk locatie Goes, in de Spinne, op 20 oktober 2011 om 19 uur.
Gastlessen: thema: integratie, vrijheid, Nederlandse samenleving. Rooseveld Academy Middelburg, 18
november 2011 van 8:30 tot 12:30 uur.
Workshop bij CSW van de Perre, Elzelaan 4 te Middelburg. Thema: herdenkingsdagen Holocaust, datum
28 januari 2011 om 11:00 uur.
Lezing, Hoge School Breda, ongeveer 120 deelnemers, om 12:30 uur.
Voorlichting betreft werkstuk: Kindsoldaat. 15 december 2011, om 18:00 wijk- centrum ‘De Spionne’, Goes.
Ramadanvoorlichting
Halima El Ouarik gaat ieder jaar langs basisscholen in Goes om voorlichting te geven over de Ramadan.
Velen onder ons weten wel wat van de Ramadan, maar hoe het nou precies in elkaar steekt weten maar weinig
autochtonen.

Halima en de Imam tijdens informatie Ramadan in Kloetingseschool

Ontmoetingen
Zwemmen voor vrouwen
In 2011 is hiervoor subsidie aangevraagd bij de gemeente Goes en toegekend. 25 vrouwen hebben
deelgenomen en 5 hebben hun A-diploma gehaald. Er deden deelneemsters mee uit Afrika, Iran, Irak,
Sri Lanka, Griekenland, Armenië, China, Syrië, Egypte, polen, Turkije, Marokko en Suriname. In
2011 is een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden om deze activiteit onder te
brengen binnen de reguliere voorzieningen. Deze activiteit heeft voor de doelgroep alsnog een
belangrijke voorbereidende functie t.a.v. integratie.

Kleurrijk Goes
vrijdag 17 juni 2011 op de Grote Markt te Goes
Onder de deelnemers noemen we: Wethouder, Goes Promotie, ambassadeur van Kosovo, allochtone
stichtingen en ondernemers, vrijwilligers, SMWO, VluchtelingenWerk Nederland, dans- en muziekgroepen,
rapper, diverse media.
Een multicultureel festival met diverse kramen uit verschillende culturen voor de verkoop van producten en/of
etenswaren.
Diverse eetkarren en diverse stands van stichtingen.
Podiumoptredens met artiesten uit allerlei windstreken met zang en dans.
Ondanks het slechte weer was de opkomst goed en Kleurrijk Goes is zeker voor herhaling vatbaar.

Kleurrijk Goes Grote Markt Goes Meer foto’s zijn te vinden www.variantgoes.nl
Afro-Dutch
Deze avond zal in 2012 georganiseerd worden. De vrijwilligers waren door tijdsgebrek niet in de gelegenheid
om een dergelijke avond te organiseren.
Afrika avond in ’t Beest Goes
Deze Afrika Avond vond plaats op vrijdag 18 november 2011 met als aanvangstijd 17.30 uur.
Er was een Afrikaans buffet met diverse gerechten.
Vanaf 20.00 uur was de grote zaal open voor o.a. het optreden van de Afrikaanse verhalenverteller Baba Opo
Adebesi. Om 21.00 uur kwam de band The Tuners uit Amsterdam optreden.
Om 21.45 uur trad de Afrikaanse rapper Kodjo uit Tilburg op en daarna sloten The Tuners af.
Het Afrikaanse buffet liep goed en de bezoekers ervan gingen daarna naar de optredens.

Verhalenverteller ’t Beest Goes

Surinaamse activiteit
Een muliticulturele avond met Surinaams theater en een Hindoestaanse band werd georganiseerd op 3
december 2011 in de Brede School Goes Noord.

Er is deelgenomen aan de wijkactiviteit Goese Polder op 29 juni 2011, georganiseerd door de SMWO met
promotiekraam van Stichting Variant.
WAK.
Manhuistuin Goes gedicht ‘Zeeuws Gevoel’ voorgedragen op 20 mei 2011 door Vehbi Zabeli.

Publicaties:

Proeven van een andere cultuur
Kraampjes met onverwachte lekkernijen, met authentiek handwerk en workshops uit
allerlei landen. Een open podium met kleurrijke optredens vol muziek en dans
uit verschillende culturen. Een bonte mengeling van mensen die elkaar in fleurige
klederdracht of alledaags kloffie ontmoeten en samen genieten van deze bijzondere
activiteit. Vrijdagavond 17 juni van 17.00 tot 23.00 uur mag iedereen op de Grote
Markt in Goes genieten van het multiculturele evenement ‘Kleurrijk Goes’.

John de Kok
Goes
Het is alweer de derde keer dat het gratis evenement wordt gehouden.
Een ideale gelegenheid om al een beetje in de vakantiestemming
te komen en voor cultuurliefhebbers dé kans om dicht bij huis met de tradities
van andere volken in contact te komen. Daar gaat het de Stichting Variant, die het evenement
samen met Stichting Goes Promotie organiseert, uiteindelijk om. Een positieve bijdrage
leveren aan het integratieproces door ontmoetingen tussen verschillende culturen in Goes
tot stand te brengen. Secretaris van Variant, Vehbi Zabeli: “We proberen met verschillende
culturen en religies met elkaar aan tafel te zitten. Zo raak je in gesprek, soms met handen en
voeten. Als we dan respectvol met elkaar omgaan dan is dat een vonkje voor een gezondere
samenleving.” Bestuurslid Helena Deurloo: “We verweven een stukje informatie over andere
culturen en religies met een activiteit.” Met ‘Kleurrijk Goes’ is er een bruisend podium gevonden
voor die missie. Zabeli: “Het is een levendige mix op de Grote Markt. We hebben veel
kraampjes als een soort markt met hapjes uit diverse landen of bijvoorbeeld Afrikaanse sieraden,
gewoon zoveel mogelijk oorspronkelijke artikelen. Natuurlijk zijn er ook informatiestands
van onder meer Variant zelf en Vluchtelingenwerk. De mensen in de kraampjes komen
in hun traditionele dracht.” Ontmoeting en samen leven van culturen is dus de basis
van het evenement. Daarom is er een speciale ontmoetingsplek in authentieke sferen. Het
proeven van andere culturen staat deze dag centraal en alle zintuigen zullen geprikkeld
worden. Deurloo: “Er zijn ook workshops, over Batik stof verven, klassieke Indiase dans voor
kinderen en volwassenen en een workshop over de toepassingen van henna.”
Centraal staat het open podium met muziek en dans. Op het programma staan onder
meer een Afrikaanse Djembéband plus danseressen, Turkse dansgroep, Indonesische kinderdansgroep,
buikdanseres, rapper(s), Caribbean band en Bollywood danseressen.
‘Respect is een vonkje voor een gezondere samenleving’
Er nemen Turkse, Surinaamse, Marokkaanse, Afrikaanse, Vietnamese, Albanese, Poolse en andere
culturen deel aan ‘Kleurrijk Goes’. Het evenement is gratis en is op vrijdag 17 juni
van 17.00 tot 23.00 uur op de Grote Markt in Goes. Naast kraampjes met hapjes en authentieke
artikelen is er een podium voor optredens.
De Bevelander 8 juni 2011

Allochtonen voelen zich veelal op hun plek in Goes

Nieuw land, nieuwe taal, nieuwe buren en nieuwe vrienden
Hoe ervaren buitenlanders ons land? Zeker zij die hier pas wonen, zullen in contact
komen met en zich verbazen over allerlei vreemde gewoontes. De taal, de buren,
kortom de gehele nieuwe omgeving is vreemd. De Bevelander vroeg een aantal
mensen van buitenlandse komaf, die in Goes wonen, hoe ze ons land ervaren.

Leo Polhuys
Goes
Halima el Ouarik woont al achttien jaar in Zeeland. “Ik ben naar Nederland gekomen
na uithuwelijking. In het begin vond ik het vreselijk, ik had heimwee en wilde terug.
Bovendien was de taal moeilijk en ik had geen contacten. Na tien jaar ben ik gescheiden en
ik kreeg meer vrijheid. Nu ben ik gewend en hoewel ik elk jaar terugga naar Marokko, ligt mijn
toekomst toch hier. Ik heb hier werk gekregen en mijn dochter van negen jaar zit op school.”
Op de vraag wat leuke dingen zijn in Nederland zegt Halima: “De manier waarop mensen
met elkaar samenwerken. Als ik zie hoe er wordt samengewerkt, dan denk ik: ‘Dat kan nergens
beter. Wat dat betreft hebben de Nederlanders het erg goed voor elkaar. Een vervelende kant
vind ik de berichtgeving in de media over crimineel gedrag van Marokkanen. Als er iets
gebeurt, hebben de Marokkanen of moslims het gedaan. Nu moet je ook niet ontkennen
dat er criminelen onder deze groepen zijn, maar toch vind ik de berichtgeving vaak erg eenzijdig.’’
Fardosa woont inmiddels vijf jaar in Nederland. Ze is destijds gevlucht voor de burgeroorlog
die in haar land woedde. Fardosa is getrouwd en heeft zes kinderen, vijf jongens en
een meisje. De Goese vindt Nederland een rustig en veilig land. “De beginperiode was wel
moeilijk want ik moest vluchten van mijn eigen land naar een ander land en achterlaten wat ik
had.’’ Fardosa heeft nog regelmatig contact met landgenoten maar ook met Nederlanders die
ze als ‘aardig’ omschrijft. De Turkse Güler Diribas woont al 34 jaar in ons land. “Mijn vader
is hier als gastarbeider naar toe gekomen. Ik ben in Turkije geboren en voel me nog steeds
Turkse. Je neemt toch de waarden en normen van je land van herkomst over, zoals respect
voor ouderen. Deze normen en waarden heb ik ook weer aan mijn kinderen overgedragen.
‘De Nederlandse taal is gewoon de sleutel om te integreren’
Het leuke aan Nederland is dat mensen snel praten. Zeker als je zelf open bent. Een nadeel is
de opleiding. Vreemd genoeg doen mijn kinderen, toch de derde generatie, het slechter op
school dan de tweede generatie. Ze scoren gewoon minder, ook qua taal. Ik heb nog niet kunnen
achterhalen waarom dat zo is.” Vehbi Zabeli kwam twintig jaar geleden als vluchteling
vanuit Kosovo naar Nederland. Vehbi is helemaal ingeburgerd. “Zo ben ik op dit moment druk
met de voorbereidingen voor de manifestatie Kleurrijk Goes op 17 juni. Een multicultureel evenement
waarbij diverse culturen zich laten zien. Van de kant van de autochtone Nederlanders is
er veel belangstelling voor dit jaarlijkse evenement. Leuk om te zien.”
De beginperiode in Nederland was lastig, erkent Vehbi in vrijwel vlekkeloos Nederlands. “Ik
heb me gestoord aan de meest simpele dingen. Dat kwam ook omdat ik gespannen was.
Ik kwam als vluchteling een vreemd land binnen en ik ergerde me als dingen niet direct
goed liepen. Ik heb me wel vanaf het begin toegelegd op het aanleren van de taal. De
Nederlandse taal is gewoon de sleutel om te integreren. Jij begrijpt mensen, mensen begrijpen
jou als je de taal spreekt. Al met al vindt Vehbi terugkeren naar Kosovo geen optie. “Ik ben
de afgelopen twintig jaar vernederlandst.”
De Bevelander 15 juni 2011

www.variantgoes.nl
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