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Jaarverslag activiteiten Variant 2009 - 2010

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten die de Stichting Variant uit
Goes in de projectperiode heeft ondernomen om haar doelstelling vorm te geven.
Naast de beschrijving van de activiteit, wordt melding gemaakt van:
 het aantal deelnemers
 de tijdsperiode en de frequentie van de activiteit
 eventuele gastsprekers
 de kosten.
 de diversiteit aan bevolkingsgroepen die bereikt werden.
Gesteld kan worden dat Variant zowel in 2009 als in 2010 een belangrijke functie heeft
vervuld met betrekking tot de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen in de Goese
gemeenschap. Dat blijkt uit de volgende activiteiten die succesvol georganiseerd zijn
geweest:
ETEN VERBINDT
1. Multi-culti kookgroep
Doelstelling van deze activiteit is: mensen van zowel allochtone als autochtone afkomst bij
elkaar brengen om de ontmoeting tussen de diverse culturen te bevorderen via gezamenlijke
maaltijden. Deze activiteit wordt structureel één keer in de maand aangeboden.
Inhoud: Elke keer komt een andere keuken aan bod. Daarbij wordt de gasten gegarandeerd
dat halal wordt ingekocht. De koks, die op vrijwillige basis koken, doen zelf hun inkopen met
het geld van de eigen bijdrage van de deelnemers (€ 7,50 per deelnemer). De eigen bijdrage
is het afgelopen jaar wegens stijging van de voedselprijzen met 50% verhoogd. De avonden
zijn steeds druk bezocht. De samenstelling was evenwichtig verdeeld over de cultuurgroepen.
Aantal deelnemers per keer: 16;
De Multi-culti kookclub is op de laatste vrijdag van de maand.
Een keer per kwartaal was er een “lady’s night”;
Aantal keer: 10 avonden
Elke maand is er een gastkok uit een andere cultuur (Turks,
Marokkaans, Iraans, Irakees,
Surinaams, Chinees, Nederlands, Egyptisch, Tunesisch, Pools,
Koerdisch, Somalisch en Afghaans) ;

2. Iftar maaltijd
Doelstelling is om tijdens de maand van de ramadan allochtone en autochtone mensen bij
elkaar te brengen en deel te laten nemen aan een gezamenlijke maaltijd. Deze maaltijd was
bereid door mensen van verschillende culturen (vooral Turks en Marokkaans) met gerechten
uit die verschillende culturen. Het achterliggende idee is begrip te tonen voor elkaars religies
en vooral samen in vrede te leven in de Nederlandse samenleving.
De iftar maaltijd heeft in de wijk Goese polder plaatsgevonden.
Inhoud: op die avond gaven een Nederlandse theoloog en een Marokkaanse imam informatie
over het Christendom en de Islam, waarbij ook de gemeenschappelijke zaken voor het
voetlicht werden
gebracht. Er was een “draaiende derwisj “ groep, die religieuze dansen heeft
getoond, met daarbij steeds uitleg over achterliggende betekenissen.
Bij de iftar maaltijd zijn 204 mensen aanwezig geweest.
Er waren diverse nationaliteiten aanwezig, te weten :Surinaams, Nederlands,Marokkaans,
Turks, Koerdisch, Irakees, Syrisch, Albanees, Chinees, Pools, Afghaans en Somalisch.
Het is een jaarlijks terugkerende activiteit;
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3. Wijkmaaltijd Goese Polder
Doelstelling van deze éénmalige maaltijdactiviteit is de ontmoeting tussen jong & oud en
tussen de verschillende culturen, en het stimuleren van interesse in elkaar. De activiteit was
vooral van belang in de multiculturele wijk de Goese Polder, die gekenmerkt wordt door
bewoners met een sociaal-economische achterstandspositie.
Inhoud: deze maaltijdactiviteit is door 70 mensen mét hun kinderen bezocht, waarvan
ongeveer 45 mensen met een allochtone afkomst. Deze activiteit is succesvol verlopen;
Het was een éénmalige activiteit.
De jongeren (uit de doelgroepen van verschillende afkomst) hebben geholpen om deze
avond mee te organiseren: het bereiden van de wijkmaaltijd voor
de bewoners, muziek- en dansoptreden en het meehelpen om bewoners te ontvangen.

KUNSTPROJECT
4. Van Ginder en Hier
Voortzetting en uitbreiding van een initiatief van Variant, dat uitgevoerd werd in 2008. In het
project werken autochtone en allochtone kunstenaars samen. De uitvoering vond in 2009
plaats in de tuin van groenbedrijf Allemekinders in ’s Heer Arendskerke. In 2010 was de
locatie ROC in Goes.
Doelstelling van deze activiteit, inmiddels de derde op rij, is een dialoog op gang brengen
tussen allochtone en autochtone Goese kunstenaars. Eerder ervaringen hebben geleid tot
duurzame contacten. In 2010 was het thema “Tolerantie”.
Inhoud: Via een aantal voorbereidende bijeenkomsten heeft in november 2010 een expositie
en presentatie plaatsgevonden in het ROC-gebouw.
Die locatie is gekozen om de dialoog over tolerantie
ook met MBO leerlingen en mensen die daar een
inburgeringstraject volgen, te kunnen voeren.
Kunstenaarschap werd breed geïnterpreteerd: niet
alleen beeldende kunst, maar ook kookkunst,
bewegingskunst en gevechtskunst werden
gepresenteerd. Voor deze bijeenkomst zijn vooral
“nieuwe Nederlanders”, cultuurcoördinatoren uit het
onderwijs en jongeren uitgenodigd.
Tolerantie werd beschouwd als een begrip dat
voldoende mogelijkheden bood tot verbeelding, bovendien een PR-waarde heeft en daardoor
effectief mogelijkheden heeft tot daadwerkelijke dialoog.
Het project heeft meerdere werkdagen, waarbij telkens ook bezoekers kwamen: > 100;
Er was deelname van Irakese, Albanese, Nederlandse, Russische en Belgische kunstenaars;
De activiteit was in samenwerking met het ROC.
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FILM-/THEATERAVONDEN DISCUSSIE
5. Verhalenvertellers
Dit samenwerkingsproject met Podium ’t Beest is net als de andere activiteiten gericht op
kennismaking met mensen uit andere culturen. Belangrijk is dat allochtonen een podium
krijgen om hun (vaak indrukwekkende) levensverhaal te vertellen.
De doelgroep bestaat uit leerlingen van het voortgezet onderwijs.
De vorm van de middagactiviteit is het vertellen van verhalen. Onder andere over wat het
betekent een vluchteling te zijn en over het dagelijks leven in Congo. De avondactiviteit
stond in het teken van de Afrikaanse cultuur middels een maaltijd, verhalen en muziek.
Aantal bezoekers: circa 70;
Het is een jaarlijkse activiteit;
6. Theaterproductie “As I left my fathers house “
In dit optreden van de theatergroep: ‘Dutch Connections’,
vertellen vluchtelingen met een verschillende culturele en
religieuze achtergrond verhalen over hun wereld. Over
steun, inspiratie, angst, vriendschap en vluchten.
Doel is om inzicht te geven in het contact met de vreemde
ander en in het zoeken naar een identiteit en omgang met
die ander.
Aantal bezoekers: 140
Het is een activiteit op aanvraag geweest.

INTERCULTUREEL AANBOD VOOR VROUWEN
7. Afrikaanse vrouwenavonden
Speciale aandacht voor allochtone en autochtone vrouwen en onderlinge
ontmoeting in de vorm van vrouwenavonden. Hiervoor zal Variant financiële
ondersteuning en advies bieden. Variant heeft de Afrikaanse vrouwenavond
georganiseerd in samenwerking met de allochtone stichting Adavoc,.
Doel: ontmoeting óók met autochtone vrouwen, samenwerking en signalering.
8. Interculturele vrouwenavonden
Doel is ook hier de integratie bevorderende ontmoeting, maar vooral gaat het om
maatschappelijke educatie, door functionarissen uit de samenleving te laten vertellen over
hun beroep, hun organisatie en hun manier van werken.
Inhoud: in 2010 is een wijkagent geweest om te vertellen over zijn taken en ervaringen met
jongeren; er kwam een home-start projectcoördinator vertellen over
opvoedingsondersteuning aan ouders en er was een theatergroep, gericht op bespreking van
taboe-onderwerpen als bv. het gebruik van condooms.
Aantal bezoekers: circa 90 uit diverse culturen;
Er is samengewerkt met Turkse en Marokkaanse stichting.
Het is een terugkerende activiteit;
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9. Zwemmen voor vrouwen
Doelstelling van deze activiteit:
Naast het leren zwemmen is dit:
het wekelijks, geregeld, tijd vrijmaken voor zichzelf, met het doel even uit de
dagelijkse beslommeringen te komen;
 het ontmoeten van andere vrouwen uit de gemeente of wijk; daarmee tegemoet
komend aan de doelstellingen van het gemeentelijk sociaal vernieuwingsbeleid;
 het leren gebruik maken van een algemene, gemeenschappelijke voorziening;
 leren door lichamelijke ontspanning ook geestelijk te ontspannen;
 binnen het gezin (ook financiële) ruimte creëren voor ontwikkelingen die
tegemoet komen aan het gelijkheidbeginsel in de relatie tussen man en vrouw.
Inhoud: Er kwamen vrouwen uit diverse culturen zoals Turks, Marokkaans, Afrikaans,
Afghaans, Iranees, Irakees ,Grieks, Pools, Koerdisch, Armeens, Chinees, Syrisch, Egyptisch,
Surinaams en Sri Lankees .
Er hebben 35 vrouwen deelgenomen, waarvan 10 vrouwen het diploma A gehaald
hebben en 25 het diploma B;
De zwemlessen waren gedurende 20 weken ‘s avonds 1 keer per week van 21.30 tot 22.30
uur;
Eigen bijdrage was 50 euro per deelnemer.

KLEURRIJKE DAGEN
10. Kleurrijk Goes
Doelstelling van deze bundeling van activiteiten is de maatschappelijke presentatie van de in
Goes aanwezige (kleurrijke) culturen. Elkaar zien en ontmoeten is de basisvoorwaarde voor
succesvolle integratie.
Inhoud: in samenwerking met de Stichting Goes Promotie is op de Grote Markt in Goes een
ontmoetingsplek gecreëerd. De activiteiten vonden grotendeels plaats op die markt. Er stond
een podium, en er waren 16 kramen en 4 eetkarren opgesteld.
De activiteiten bestonden uit muziek, dans, modeshows en een
tentoonstelling, genaamd “Freedom for All”. Kinderen hebben
deelgenomen aan kinderspelen en T-shirt beschilderen. De dag is
uitermate succesvol verlopen.
De activiteit is door ca 1200 mensen bezocht. Vele nationaliteiten
hebben meegedaan:
Turkije, Marokko, Polen, Suriname, Zimbabwe, Sri Lanka,
Nederland, Irak, Congo,
Ghana, Albanië, Kosovo, Egypte en Vietnam.
De medewerking vanuit de gemeente Goes verliep erg prettig.
De marktmeesters zijn erg
behulpzaam geweest.
Zowel in 2009 als in 2010 heeft de activiteit plaatsgevonden.
Stichting Goes Promotie heeft bijgedragen in de kosten.
Het is een terugkerende activiteit;

4

11. Keti koti multiculturele ontmoetingsdag
Doelstelling: Zowel in 2009 als in 2010 is een ontmoetingsdag ‘keti koti’ georganiseerd, de
dag waarop de afschaffing van de slavernij is herdacht en keti-koti is gevierd. Het motto van
de dag was: “op een feest leer je elkaar echt kennen”.
Inhoud: Siegfried Steglich van de stichting Monument Middelburg, gaf een lezing. Kernvraag
van de dag was: ‘Is integratie te verkiezen boven samenleven met respect voor elkaars
identiteit?’
Verder was er live-music,een modeshow en een dansactiviteit.
Het bezoekersaantal was circa 200, waarvan 60% allochtoon en 40% autochtoon;
Het is een jaarlijks terugkerend thema in verband met de herdenking van de afschaffing van
de slavernij op 1 juli;
Activiteit was in samenwerking met Surantar.
12. Albanese ontmoetingsdag
Doel is om een ontmoeting te organiseren en kennis te nemen van de Albanese culturen. In
april is een ontmoetingsdag georganiseerd met als thema Albanië en Kosovo
Inhoud: Er is een lezing gehouden door een Nederlandse soldaat-veteraan uit Kosovo, aan de
hand van persoonlijke ervaringen en foto’s.
Vehbi Zabeli, zelf vluchteling uit Albanie vertelde over de geschiedenis van Albanië en Kosovo.
De dag, met traditionele hapjes versierd, werd afgesloten met een optreden
van een Albanese muziekgroep uit Brussel en dans.
Er waren circa 70 deelnemers aanwezig;
Het was een éénmalige activiteit;

GOES INTERNATIONAAL
13. Goes Internationaal!
Doelstelling van deze activiteit is om te laten zien dat integratie van twee kanten komt. Als
mensen elkaar eerst accepteren en respecteren kunnen ze ook samenleven. Variant werkte
samen met het ROC- Zeeland in het project Goes Internationaal.
Inhoud: in dit project gaan de leerlingen van het ROC nader kennismaken met andere
nationaliteiten/culturen.
Er waren 9 instellingen/groeperingen/gastsprekers die bezocht konden worden:Elk groepje
leerlingen bezocht er daar 3 van.
De activiteiten:
Er werd bijv. een bezoek gebracht aan het gemeentearchief in het Stadskantoor van Goes. Bij
dit bezoek werd verteld over feiten, cijfers en betekenis van migratie, emigratie en
immigratie. Het ging niet alleen over beleid, maar ook over de persoonlijke ervaring en
betekenis. Een Afrikaanse vrouw vertelde over het dagelijkse leven in Congo. Er was een
bezoek aan de Poolse winkel, waar vooral werd gesproken over de verschillen tussen de
Poolse en Nederlandse cultuur en verschillen in eetgewoonten. Een Turkse vrouw vertelde
over haar jeugd in Turkije en de redenen waarom ze naar Nederland gekomen is. Een bezoek
aan de wereldwinkel, aan een dansschool en een Marokkaanse moskee behoorden tot de
onderdelen van het programma. Een vluchteling uit Kosovo vertelde zijn levensverhaal en een
andere gastspreker vertelde over slavernij.
Er zijn 60 leerlingen aanwezig geweest.
De activiteit is in samenwerking met het ROC.
Het is een jaarlijks terugkerende activiteit
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WIJK ONTMOETINGSDAGEN
14. Goes in beweging
Doelstelling: Surantar neemt deel aan diverse initiatieven ter bevordering van de sociale
samenhang en leefbaarheid in de wijk.
Inhoud: Surantar sloot aan op het initiatief “Goes in beweging”, vanuit de gedachte dat sport
belangrijk is voor de gezondheid en het welbevinden, vooral door het preventieve karakter
ervan, gericht op jong en oud. Gekozen is voor bewegen in de vorm van Zumba en
multiculturele dans voor jong en oud.
Er waren circa 150 deelnemers, waarvan 75% allochtoon en 25% autochtoon;
Het is een jaarlijks terugkerende activiteit;
Activiteit was in samenwerking met Surantar.
15. Project Polen anders
Doelstelling van het project is: het dichter bij elkaar brengen van de Poolse en de
Nederlandse bevolking. Door de negatieve beeldvorming die is ontstaan, is dit een belangrijke
activiteit om bij te dragen aan een betere beeldvorming over de Poolse gemeenschap. Niet
alleen bij Nederlanders, maar ook bij de andere etnische groepen in de Goese gemeenschap.
Inhoud: Er is daartoe éénmalig een avond georganiseerd met als gast en leider van de avond
de Nederlands-Poolse organisator/verteller Michal Kollo . Hij vertelde over de Poolse cultuur,
de normen en waarden in het land, het toetredingsproces tot de EU en over de belangrijkste
bezienswaardigheden. Er werd livemuziek gemaakt in twee talen: Pools en Nederlands.
De eigen bijdrage van de deelnemers was € 5,= per persoon.
Het doel is bereikt gezien de vele positieve reacties van de deelnemers. Er is ook veel
aandacht vanuit de media, zoals de PZC, Omroep Zeeland en het huis-aan-huis blad De
Bevelander geweest voor deze activiteit. Tevens was er vertegenwoordiger van het Poolse
consulaat aanwezig.
Aantal deelnemers: circa 100, waarvan 25 % van Poolse herkomst;
De activiteit is jaarlijks;
Gastspreker was Michal Kollo;
16. Ouderenactiviteit
Doel is informatie te geven over cultuur en culturele gebruiken aan ouderen en daarover in
gesprek te gaan. Dit jaar werd het zorgcentrum Ter Weel in Goes en het zorgcentrum
Meuleweie in Wolphaartsdijk bezocht.
Inhoud:Vertegenwoordigers uit 4 diverse culturen(Marokko,Turkije,Suriname en Congo)
vertelden over het ouder worden in het eigen land,over de voorzieningen voor ouderen en de
familieverbanden.Zij gingen over deze onderwerpen met de ouderen in gesprek. Er waren ook
diverse kraampjes met eigen cultuurproducten en hapjes. Ook de Wereldwinkel was
aanwezig. Een Srilankese danseres verzorgde een optreden.
Aantal deelnemers: circa 60 voor beide activiteiten;
Het is een jaarlijkse activiteit;
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EXTRA PROJECTEN
17. Goes Expressief
Er is een aanvraag bij Variant ingediend door het comité ‘Goes Expressief’. Variant heeft
subsidie verleend aan het project ‘Goes Expressief’, een kunstroute in wijk de Goese Polder
waar zowel allochtone als autochtone kunstenaars aan deelnamen.
Doel: ontmoeting, samenwerking, educatie
18. 25-jarig jubileum Surantar
Doelstelling van dit jubileum van de vereniging Surantar is het
terugkijken op 25 jaar integratiebeleid en op de meerwaarde
van de sociaal-culturele activiteiten van Surantar.
Het doel van Surantar is het bevorderen van onderlinge
contacten tussen allochtoon en autochtoon.
Inhoud: de activiteiten van Surantar leveren nog steeds een
bijdrage aan het ontmoeten van elkaar en het beter leren
kennen van de diverse culturen in de wijk.
Het middagprogramma bestond uit een receptie voor oud
bestuursleden en hierbij zijn ook de resultaten van een enquête
naar het functioneren van Surantar besproken. Het beeld bleek positief. Het avondprogramma
is ingevuld met een multicultureel programma. Deze activiteiten vonden plaats binnen het
thema “samenleven doe je met elkaar”.
Op dit jubileum waren ongeveer 120 mensen aanwezig. Hiervan was 65% van allochtone en
35% van autochtone afkomst.
Activiteit was in samenwerking met Surantar.
19. Gastlessen
Vanuit het idee dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en daarmee
een belangrijke verworvenheid, worden door Vehbi Zabeli,
Albanees vluchteling, geregeld gastlessen gegeven aan leerlingen
van het ROC in Goes en in de Provincie Zeeland.
Centraal staan de ervaringen van vrijheid van Vehbi in Nederland,
gespiegeld aan zijn ervaringen in Albanië.
Het is een regelmatige activiteit;
20. Lezing op katholieke vrouwendag
In april hebben Vehbi Zabeli en Aysegul Celik in de Maria-Magdalena kerk in Goes een lezing
gehouden voor het katholieke Vrouwengilde. Vehbi vertelde over zijn ervaringen als
vluchteling en Aysegul vertelde over de immigratieperiode in de jaren 60 van de vorige eeuw.
Aantal bezoekers: circa 30
Het is een activiteit op aanvraag geweest.
21. Voorlichting Ramadan
Halima El Ouarik heeft op verschillende basisscholen voorlichting gegeven over de Ramadan,
met name over de oorsprong,de betekenis en gebruiken.
Aantal bezochte scholen: 4
Het is een activiteit op aanvraag geweest
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Stichting Variant Goes
De werkgroep Variant is in het kader van de onafhankelijkheid en verduurzaming omgevormd
tot een stichting die bestaat uit een bestuur van mannen en vrouwen met verschillende
culturele achtergronden.
Op 27 april 2011 is de Stichting Variant Goes ingeschreven in het Handelsregister.
Uittreksel uit de statuten:
“Vanuit de visie dat de integratie een tweezijdig proces is tussen allochtonen en autochtonen,
stelt de stichting zich ten doel integratie te bevorderen en kartrekker te zijn in de gemeente
Goes op het gebied van integratie, het integratieproces positief te benaderen en voorts al
hetgeen dat met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
meest ruime zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het (mede) bewerkstelligen
dat allochtonen en autochtonen deelnemen aan de Goese samenleving, het op gang brengen
van een dialoog waardoor meer sociale cohesie ontstaat in wijken en buurten,
netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties, het uitvoeren en bevorderen van
activiteiten die een positief integratieproces kunnen bewerkstelligen.”
Website Variant Goes
Met ondersteuning van de SMWO is de website Variant Goes opgezet.
Deze website wordt nu in eigen beheer gerund door de stichting Variant Goes.
Deze investering in de loop van het project Ruimte voor Contact biedt de stichting nu de
mogelijkheid om de visie van de stichting kenbaar te maken en te informeren over de
activiteiten van de stichting. Deze duurzame investering maakt de stichting meer openbaar
toegankelijk en biedt de mogelijkheid om een breed publiek te bereiken.
Zie: www.variantgoes.nl
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Eindevaluatie project:
De winst na 2 jaar project Ruimte voor Contact is als volgt te benoemen:
 De stichting Variant Goes is opgericht met als moto: samenleven doe je met elkaar.


Door de ondersteuning van de SMWO is een traject vormgegeven voor
verzelfstandiging van de uitvoering van beleid en organisatie van activiteiten door het
bestuur van de stichting Variant Goes.



Er is een representatief bestuur gevormd van 7 leden bestaande uit mannen en
vrouwen van verschillende culturen: Albanees, Nederlands, Turks, Surinaams,
Marokkaans, Belgisch.



Door het werken vanuit de praktijk van het organiseren van activiteiten is een
uitgebreid netwerk opgezet dat de voortgang van activiteiten en het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten waarborgt. Hieruit vloeien duurzame contacten voort.



De activiteiten van de stichting krijgen goede respons door contacten met de
plaatselijke pers, de eigen website die gedurende het project is vormgegeven en de
mond op mond reclame binnen het netwerk.



Ook de borging van Variant Goes in de integratienota van de gemeente Goes zorgt
voor de voortgang van succesvolle activiteiten en ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Conclusie: de uitvoering van het project “Ruimte voor contact” heeft na het stopzetten van
dit project geresulteerd in duurzame contacten en activiteiten die blijvend aandacht
genereren voor het samenleven van allochtonen en autochtonen in Goes.
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