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Terugblik en vooruitblik
Variant Goes blikt terug op het jaar 2014.
“Samenleven doe je met elkaar” was de leidraad voor de activiteiten van Variant Goes op
educatief en cultureel gebied. Ontmoeting met verschillende culturen stond voorop vanuit de
gedachte dat er behoefte is om mekaar beter te leren kennen om beter samen te leven in Goes.
Dank zij de subsidie van de gemeente Goes kan Variant Goes deze activiteiten organiseren.
Verdere inkomsten bestonden uit deelnemers bijdragen en sponsoring.
Zoals afgesproken in het samenwerkingsconvenant met de gemeente Goes was er tweemaal
jaarlijks overleg met de wethouder. Variant maakte kennis met de nieuwe wethouder Andre
van der Reest.
Samenwerking werd gezocht met partners om de activiteiten te realiseren.
In 2014 waren er wisselingen in de bezetting van het bestuur.. Na het vertrek van 2
bestuursleden is vooral gezocht naar verjonging van het bestuur. Twee nieuwe bestuursleden
werden benoemd. Na een korte aanstelling is één bestuurslid verhuisd buiten de provincie en
een ander bestuurslid heeft de keuze gemaakt enkel nog betrokken te zijn bij de activiteiten
en niet meer bij het bestuur gezien haar agenda. Dit betekende dat het bestuur aan het eind
van 2014 nog uit 5 bestuursleden bestond.
Voor 2015 zoeken we naar versterking van de vrijwilligers die activiteiten organiseren.
Het zijn bestuursleden met een gemengde afkomst die al langere tijd in Goes wonen.
Hun achtergronden zijn: Marokkaans, Turks, Surinaams, Albanees, en Belgisch.
De lijnen die uitgezet zijn in de voorgaande jaren zijn verder doorgetrokken in activiteiten
zoals
Multiculti koken, Goes internationaal, Kleurrijk Goes, Poëziewedstrijd, Interreligieuze
ontmoeting, vrouwenavonden. Voorlichting aan scholen, wijkactiviteiten van de Goese Polder.
Voor het komende jaar wil Variant het netwerk verder uitbreiden. Hierbij denken we aan de
samenwerking met Vrouwen van Nu, contacten met andere wijken, verder uitbreiding van de
samenwerking met ambtenaren van de gemeente Goes en met SMWO,
Voor 2015 is er onder andere al een samenwerking afgesproken met het Ambachtencentrum
bij de Hollandse Hoeve. De 2 websites Kleurrijk Goes en Variant Goes zullen onderhouden
worden en worden geactualiseerd. De flyer wordt herdrukt. Het huurcontact met SMWO
betreffende kantoor- en vergaderruimte wordt verlengd.
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Activiteiten 2014
Multi-culti koken

Amateurkoks maakten wereldse gerechten voor mensen van verschillende nationaliteiten als
ontmoeting tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond.
2014 was voor het Multiculti koken zeer positief, want het was een mengeling van
verschillende culturele gasten. Zo konden de gasten onder andere genieten van de
Surinaamse, de Indische en de kosovaarse keuken;

De reguliere uitvoeringen vonden plaats op 7 februari 2014, 7 maart 2014, 2 mei 2014, 19
september 2014 en 31 oktober 2014.
Daarnaast werden Ladie Nights georganiseerd op 4 april 2014, 22 augustus 2014 en 28
november 2014

Interculturele vrouwenavond

Het thema was “politiek” in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Er was een groet
opkomst van zowel belangstellende vrouwen als politieke partijen. Wethouder Jo-Annes de
Bat feliciteerde Variant Goes met de goede organisatie en de leuke gesprekken. Op
bovenstaande foto ziet u mensen vanuit de Goes politiek en de organisatoren.
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Politieke avond in de Spinne
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Datum: 28-11-2014
Tijd
: 18:00-23:00u
Adres: Ostrea lyceum,
Fruitlaan 3 te Goes

Kom gezellig langs en wees op
tijd want op=op!

Het programma:








18:00
18:30
19:15
19:30
19:40
19:50
20:00



21:15
21:30
23:00



Inloop
Gezamenlijk eten uit oosterse keuken
Cherinda Weerts van VluchtelingenWerk
Toevlucht ervaring zuster uit Syrië
Vrouwen van Nu
Verloting en Live muziek met Ud
DJ Adra Adra uit Amsterdam
muziek met verrassing SHOWS
Pauze
DJ Adra Adra
Einde!

* Samen leven doe je met elkaar!!!

Entree€3,Hapjes bij kraampjes te koop,
Meer info? info@variantgoes.nl

Dialoog tussen jong en oud

Deze dialoog was te beleven in de Goese Polder op vrijdag 6 juni 2014.
Jongeren uit de Goese Polder organiseerden in samenwerking met SMWO jongerenwerk, de
stichting Variant Goes en SVRZ een maaltijd met dialoog voor jong en oud.

Goes Internationaal

Variant werkt samen met het SCALDA Goes in het project Goes Internationaal
In dit project gaan de leerlingen nader kennismaken met andere nationaliteiten/culturen.
Docenten maken een indeling voor de groepen.
Het project vond plaats op donderdag 3 april 2014.
met medewerking van het asielzoekerscentrum, dansschool Janvier, Albanese en Koerdische
vluchteling, Surinaamse verteller, Nurses on tour, de moskee, de wereldwinkel, anti
discriminatiebureau, Turkse mevrouw.

Interreligieuze ontmoeting

Als vervolg op de bijeenkomst op 22 november 2013 is er op 21 november 2014 een nieuwe
bijeenkomst georganiseerd. De conclusie van de bijeenkomst van 22 november 2013 was dat er
mogelijkheden waren om vanuit verschillende geloven gezamenlijk activiteiten te organiseren
en dat de bereidheid er ook was om hieraan te werken. Het had nog wel wat tijd gekost in
2014 om partijen weer bij elkaar te krijgen. De katholieke kerk en de moskee zijn met mekaar
in gesprek gegaan en hebben besloten om in 2015 een gezamenlijke activiteit op te pakken.
Poëziewedstrijd
Voor leerlingen in het middelbaar onderwijs in Goes werd een wedstrijd uitgeschreven om
gedichten te maken over een van de volgende onderwerpen: mijn beste vriend(in) heeft een
ander geloof; sociale media: zo maak ik vrienden uit andere landen; nooit meer naar huis:
christenen islamieten, joden en boeddhisten op de vlucht geslagen. In 2015 worden 3 prijzen
uitgereikt op de scholen in combinatie met een voordracht.
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Vehbi en de winnares van poëziewedstrijd

Kleurrijk Goes 22 juni 2014

Opening werd verricht door wethouder Loes Meeuwisse
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Improvisatie tussen jonge rappers en Afrikaanse djembé spelers

Op Kleurrijk Goes werden flesjes water uitgedeeld met daarop de tekst: ”water is de bron van het
leven. De mens is de bron van het samenleven”
Op de Grote Markt in Goes werd voor de zesde keer de gratis toegankelijke beleving van
verschillende culturen gepresenteerd met een podium, tenten en 25 kramen.
Het is een vast jaarlijks ontmoetingspunt geworden voor mensen met verschillende nationaliteiten.
Het podiumprogramma bevatte: Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse muziek, Zeeuwse en Albanese
dans, Afrikaanse modeshow
De Bevelander schreef op25 juni 2014 dat Kleurrijk Goes een waar volksfeest was in zomerse
sferen en dat het met recht een plaats en moment was waar iedereen uit Goes elkaar ontmoette met
alle overeenkomsten, gewoontes en gebruiken

Congolese modeshow
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Wijkfeest Goese Polder 7 juni 2014
Variant Goes was aanwezig met een stand. Voorts was Variant Goes betrokken bij de organisatie.
Een bestuurslid presenteerde en de voorzitter ging samen met de nieuwe wethouder Andrë van der
Reest op pad in de Polder bij Oase, de Spinne en de Eramusflat.

Polder Fair 25 januari 2014
Bewoners van de Goese Polder presenteerden zich. Ook Variant Goes was aanwezig met een stand.

Gastlessen over Islam in de moskee
Er is Voorlichting gegeven over de islam in de moskee voor belangstellende basisscholen.
De opkomst was boven verwachting. Er waren 65 leerlingen aanwezig van 2 basisscholen..
De informatie ging over verscheidene onderwerpen; van de geloofsleer tot aan maatschappelijke
kwesties die ons, vandaag de dag, bezighouden
Aan het eind heeft Halima el Ouarik de leerlingen bedankt met een klein aardigheidje voor hun
aandacht..

Wijkkrant Goese Polder
In de wijkkrant van april 2014 werd een interview geplaatst met bestuurslid Kenneth van ’t
Kruys met als titel: één grote familie op één kleine plek.

Postadres: Stichting Variant Goes, Postbus
2163,4460MD,GOES
E-mail: info@variantgoes.nl
Website: www.variantgoes.nl
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