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Inleiding
Variant Goes bouwde verder op de ervaringen van 2014 en voorgaande jaren betreffende de organisatie van
activiteiten in 2015.
Aldus werden er naast eenmalige activiteiten reguliere activiteiten uitgevoerd zoals Multiculti koken,
internationale vrouwenavonden, onderwijsproject Goes Internationaal op Scalda, Kleurrijk Goes.
Er is betreffende de activiteiten Multiculti koken en internationale vrouwenavonden gezocht naar uitvoering
op verschillende locaties.
De bestaande samenwerking is versterkt en nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aangegaan.
Jammer moesten we afscheid nemen van bestuurslid Vehbi Zabeli, één van de steunpilaren van het eerste uur.
We zijn er nog niet in geslaagd om hem te vervangen. De werving van een nieuw bestuurslid is een
aandachtspunt voor 2016.
Dank zij de fantastische inzet van vrijwilligers en bestuursleden van verschillende culturele achtergronden
kan Variant Goes activiteiten organiseren die uitdrukking geven aan het motto “samenleven doe je met
elkaar” in een tijd waarin de solidariteit uitgedaagd wordt.
Voor het komende jaar wil Variant het netwerk verder uitbreiden. Hierbij denken we aan de samenwerking
met Vrouwen van Nu, contacten in alle wijken en dorpen van de gemeente Goes, verdere uitbreiding van de
bestaande samenwerkingen en het starten van nieuwe samenwerkingen zodat wij ook in 2016 ons motto
”Samenleven doe je met elkaar” in de hele Goese samenleving uit kunnen dragen.
Het huurcontract met SMWO is opgezegd voor 2016 uit bezuinigingsoverwegingen. Er is een nieuw contract
afgesloten voor onderhoud van de website. Flyers zijn bijgedrukt om kenbaarheid te geven aan de opzet van
Variant Goes.Als voorzitter ben ik trots op wat Variant Goes bereikt heeft en het is bemoedigend om mee te
maken dat mensen vanuit alle windstreken bereid zijn om zich in te zetten voor een vreedzame Goese
samenleving
L.P.E. Willem
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Activiteiten 2015
Iftar maaltijd – 11 juli 2015
Op 11 juli is de Iftar maaltijd georganiseerd door Stichting Variant Goes. De opkomst was meer dan naar
verwachting. In totaal waren er ongeveer 120 personen aanwezig die deelnamen aan de Iftar maaltijd.
De groep bestond uit verschillende culturen. Zoals Turks, Marokkaans, Afghaans, Pakistaans, Nederlands,
Surinaams, Iraans, Egypte’s, Syrie’s. De nieuwe wethouder Alssema heeft ook deelgenomen aan deze avond.
Er was een voorstelling van de Derwisjen.
De iftarmaaltijd is zeker voor herhaling vatbaar.
Kleurrijk Goes 2015
Dit jaar hebben bezoekers/ liefhebbers van Kleurrijk Goes weer met veel plezier en nieuwsgierigheid het
evenement bijgewoond. Inmiddels is Kleurrijk Goes gegroeid tot het grootste multiculturele
ontmoetingsevenement. Bewoners van Goes samen met bezoekers uit andere delen van Zeeland hebben dit
jaar mogen genieten van de culturele rijkdom van Goes. We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen.
Dat blijft voor ons een reden om iedere keer onvermoeid aan de slag te gaan met Kleurrijk Goes.
Dit jaar hadden wij 22 kramen op De Grote Markt met culturele etenswaren , klederdracht en andere
artikelen . Het waren in totaal 14 deelnemende culturen. Afrikaans, Argentijns, Albanees, Congolees,
Egyptisch, Kosovaars, Indonesisch, Marokkaans, Pools, Rwandees, Surinaams, Turks, Tunesisch en Zeeuws.
In de tenten werden workshops in schilderen en kleien gehouden door een Turkse en Poolse kunstenaressen.
Daar zijn door bezoekers mooie kunstwerken gemaakt.
Historisch Bevelands Museum heeft dit jaar stukken uit de geschiedenis van de Bevelanden een zinvolle en
leerzame bijdrage geleverd. Bij deze kraam konden bezoekers mooie ouden werken
van de Bevelanders bewonderen en in aanraking komen met gebruiken uit deze streek van Zeeland.
Het podiumprogramma was rijk gevuld met Marokkaanse band Jawad Schabia, Kaap Verdiaanse band
Namorada , Poolse volksmuziek, Nederlandse liedjes door Pat. De muziek creëerde een vrijheidsgevoel op
de Grote Markt. CAPOEIRA met de prachtige kunst vechtdans. Moderne dans van dansschool Moves.
Mooie Zeeuws en internationale dans door Havan Naguila trok de aandacht van alle bezoekers, waardoor bij
iedereen ging kriebelen om mee te gaan dansen. In het centrum van Goes was een middag met afwisselend
weer , maar wel een met een onvergetelijk mooie, vriendelijke en vreedzame sfeer.
Kleurrijk Goes is het resultaat van samenwerkende vrijwilligers van Variant Goes en individuen uit onze
maatschappij, die zich hard maken voor een vreedzaam , harmonieus en veilig maatschappij. Ondersteund
door Gemeente Goes ,en aantal bedrijven uit Goes.
Multi – Culti kook jaar 2015
De Multi – Culti kookgelegenheid is niet meer weg te denken uit het activiteitenaanbod van Variant Goes.
Tijdens deze activiteit koken gastkoks uit verschillende culturen traditionele gerechten en vertellen hierover.
In het begin werd de activiteit op één locatie gehouden, maar daar is nu verandering in gekomen. Variant
Goes streeft ernaar om binnen de hele gemeente Goes de gasten zoveel mogelijk tegemoet te komen. Helaas
wil het Variant Goes niet altijd lukken om in elke wijk of dorp ruimte te krijgen, maar wij blijven ons best
doen. Zo hebben wij in de maand juni de toezegging gekregen om in het Arendshuis het Multi – Culti koken
te mogen presenteren.
In het afgelopen jaar hebben wij aan onze gasten diverse Culturele smaken mogen presenteren
Zo hebben zij zich de Surinaamse-, Turkse-,Marokkaanse-, Nederlandse-, Indische/Javaanse- en de
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Afrikaanse keuken laten smaken: Tijdens elke maaltijd hadden wij een speciale gast aan tafel. Zo hadden wij
Mary Kay (cosmetica) die haar producten kwam tonen. Matijs Gerrits (smwo) die de inhoud van zijn werk
kwam toelichten, het buurtpreventieteam, Martin Reijntjens (wijkagent) en Rob Verschoor van de Indigo
Preventie (drugs- en alcoholvoorlichting).Voor dit kalenderjaar streven we ernaar om meer speciale gasten
uit te nodigen: te weten de brandweer (brandpreventie) het inloophuis (Oase) en Buurt4Goes.

Poolse dag 2015
Op 30 mei hebben Polen in wijkcentrum De Spinne te Goes zich met hun culturele achtergrond geprofileerd.
Middels Poolse kunstwerken, muziek, dans , lekker eten en dialoog aan tafel werden de bezoekers geprikkeld
om van dichterbij kennis te nemen van Poolse tradities, gewoontes en gebruiken. Tijdens de hele dag was er
sprake van uitwisseling van ervaringen en belevenissen tussen bezoekers en deelnemers aan de Poolse dag.
Vanuit de Gemeente kwam de wethouder mevrouw Loes Meuwissen die de officiële opening verzorgde. Van
de Poolse Ambassade was mevrouw Marzena Gronostajska aanwezig.
Goes Internationaal 2015
Goes Internationaal was dit jaar wederom een groot succes! De 130 studenten van Scalda-Zeeland gingen op
wereldreis en maakten nader kennis met andere nationaliteiten en culturen. De studenten waren verdeeld in
groepen van ongeveer 15-20 personen. Elke groep bezocht drie verschillende activiteiten. Aan bod kwamen
Koerdisch Irak, Egypte, Turkije, Suriname en Kosovo. Ook was er medewerking van de moskee, de
wereldwinkel en dansschool Janvier.
Nieuwjaarsreceptie 2015
Op 23 januari werd in het Ambachtscentrum nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deelnemers waren
vrijwilligers en bestuursleden van stichting Variant Goes. De Burgemeester eerde deze bijeenkomst met zijn
komst.

Salsa avond 12 december 2015
Variant Goes heeft tot vreugde van de vele verzoeken een salsa party in de Goese polder georganiseerd
en dat gebeurde op 12 december jl.de Caribbean combo zorgde voor de muzikale omlijsting
de avond werd door het Goese Ballroom kampioen, Hennie&Andri in stijl geopend
daarna volgde het openingstoespraak van Luc Willem ( voorzitter Variant Goes)
daarna barste het Caribische sfeer goed los.de pauze werd omlijst door Dj.Rafya.(bekend van leggo! en faya
lobi in de Goese Discotheken)
De dansvloer was goed bezet.de liefhebbers kwamen overal vandaan bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam en
Amersfoort
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Toko Soeren zorgde voor de inwendige sfeer. want van dansen krijg je honger en dorst.
De veiligheid aan de poort werkte heel goed en de sfeer was heel positief
de avond eindigde precies om 02 uur, en een ieder kon weer tevreden naar zijn cq haar bestemming terug
gaan.
In 2017 hoopt Variant een tweede editie aan te geven,
Interreligieuze Ontmoeting 2016
November 2015 zijn we gestart met de organisatie van een Interreligieuze Ontmoeting in de Grote Kerk
Goes voor februari 2016.
Oosterse middag 29-08-2015
In samenwerking met de Hollandse hoeve heeft variant een mini markt met verschillende kramen
georganiseerd.
Kramen met etenswaren, diverse artikelen, muziek en buikdanseres aanwezig.
Ondanks het slechte weer waren er weinig mensen maar degene er waren, vonden het heerlijk en gezellig en
vooral zeer goed gekozen voor de locatie. Waar het voor kinderen en ouders fijn vertoeven is.
Interculturele vrouwenavond:
Beide avonden werden goed bezocht. De opkomst bestond beide keren tussen 50 en 80
vrouwen. Zij vertegenwoordigden 15 verschillende nationaliteiten. Voor de programmering
van de avond werd er naast zang, dans en gezelligheid ook aandacht gegeven aan
vluchtelingen.

Verdere inzet:
Burendag in de Eramusflat Goese Polder, omroep Zeeland ramadan en Suikerfeest, ouderenactiviteit,
wijkfeest Goese Polder, project Tolerantie en respect voor de basisscholen in de Goese Polder.

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