Stichting Variant Goes
Jaarverslag 2017
Voorwoord
Met tevredenheid kijkt Variant Goes terug op de realisatie van activiteiten in 2017. Met een klein
team van mensen met verschillende achtergronden qua nationaliteit werd met veel inzet gewerkt
aan de realisatie van de activiteiten in 2017 onder het moto “samen leven doe je met elkaar”. De
grootste activiteit was Kleurrijk Goes die met de invulling aansloot bij het Aziëjaar van de
gemeente Goes. Voor verdere activiteiten verwijzen we u naar de inhoud van dit jaarverslag. De
activiteiten werden op verschillende locaties gehouden.
Variant Goes kijkt vooruit naar de werking in 2018. Verwachting is dat de werving van een nieuw
bestuurslid in 2018 daadwerkelijk leidt tot de versterking van het bestuur. Voorts staat o.a. op het
programma 2018 de aandacht voor nieuwe burgers zoals de vluchtelingen uit Syrië en Eritrea.
Hiervoor staat een Syrische activiteit op de agenda in samenwerking met ‘t Beest.
Ook wordt gedacht aan een activiteit voor Eritrese jongeren in samenwerking met
VluchtelingenWerk en gemeente Goes.
In 2017 is een huurovereenkomst afgesloten met ACO ‘t Gors voor de vergaderingen van Variant
Goes.
Voorts loopt er een contract voor onderhoud en actualisering van de website van Variant Goes.
Stichting Variant Goes dankt de gemeente Goes en dankt allen die door hun medewerking of
aanwezigheid hebben bijgedragen aan het slagen van de activiteiten.

L.P.E. Willem
voorzitter
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Activiteiten 2017
Internationale vrouwenavonden:
4 maart 2017 “thema politiek ” in wijkgebouw de Spinne.
Alle politieke partijen waren uitgenodigd en ook aanwezig Er waren verschillende culturen
aanwezig en we hadden Volksdans, Dj Karime en diverse kraampjes met hapjes, handwerk, handen
versieren met henna en kraaltjes.
Zaterdag 11 november 2017 in De Cirkel,
Dit was een zeer geslaagde avond. Op deze avond waren heel veel Syrische mensen en hun
kinderen, Jammer genoeg hebben we geen aandacht besteed aan de kinderen. We gingen er vanuit
dat het vrouwenavond is.
Syrische mensen waren ons dankbaar voor de gezellig avond.

Overleg met de wethouder
Op vrijdag 13 oktober 2017 is er een constructief overleg gevoerd met wethouder Andre van der
Reest.

Interreligieuze ontmoetingen:
Op vrijdag 7 april 2017 werd de interreligieuze ontmoeting 2017 georganiseerd in het Erasmuspark
in Goes. De opening werd verricht door wethouder van der Reest. Een bezoeker schreef hierover
het volgende: we hebben een interessante ontmoeting bij mogen wonen in het Erasmuspark in
Goes. Dit was een gesprek tussen verschillende imams, christenen en geleerden die met elkaar in
gesprek gingen over geloof, God en Allah. Ook werden er verschillende vragen vanuit het publiek
beantwoord.
Deze bijzondere samenstelling heeft tot interessante gespreksstof geleid tijdens de bijeenkomst en
ook in de pauze zijn er verschillende leuke gesprekken ontstaan. Er was voldoende stof voor nog
een interreligieuze ontmoeting.
De voorbereiding voor de organisatie van de volgende interreligieuze ontmoeting 2018 is al
opgestart in 2017.
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Politiek
Op uitnodiging van de SP heeft de voorzitter van Stichting Variant Goes een fractievergadering
bijgewoond op 27 juni 2017.

Goes internationaal
De verduurzaming van dit initiatief is gerealiseerd door de inbedding van de activiteit in het aanbod
van Switch. De doelstelling is de ontmoeting tussen leerlingen en mensen met een andere culturele
achtergrond.

Schrijfwedstrijd voor leerlingen voortgezet onderwijs.
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Dit was alvast in voorbereiding in 2017 met als intentie de uitvoering in 2018.

Kleurrijk Goes
zondag 9 juli 2017
Programma Kleurrijk Goes:
13.00 uur Start van Kleurrijk Goes 2017
13.15 uur Openingsdans door Body Action Goes
14.00 uur Bollywooddansgroep Niembooda
14.30 uur Verrassingsact
15.00 uur Grup Alaturka
15.45 uur Demonstratie Body Action Goes
16.30 uur Indiase Modeshow
17.15 uur Grup Alaturka
17.45 uur Verrassingsact
18.15 uur Patricia Foort
19.30 uur Massada
Er werd een gevarieerd programma aangeboden op de Grote Markt in Goes gedragen door
autochtone en allochtone bewoners van Goes in het kader van interculturele ontmoeting en samen
leven. De opening werd verricht door wethouder Alssema.

Burendagen
Goes Oost 23 september 2017
Stichting Variant Goes verzorgde buitenlands hapjes voor deze burendag in samenwerking met
SMWO.
Burendag in Erasmuspark Goes Noord op 23 september 2017. Tijdens deze burendag heeft
Stichting Variant Goes geholpen met een multiculturele wijkmaaltijd.

Multiculti koken
17 februari Tijdens deze multiculti avond in De Oase in Goes werd onder het genot van een drankje
een heerlijk menu geserveerd waarbij begonnen werd met een stokbroodje kruidenboter en een
heerlijke saoto soep. Verder stonden er natuurlijk nog allerlei lekkernijen op het menu. Evenals een
heerlijke afsluiter in de vorm van ijs met heerlijk fruit.
21 april Deze avond hebben we een heerlijk menu voorgeschoteld gekregen van Kenneth met
vooraf een Scampi in deegjasje met een heerlijke chilisaus, Linzensoep met kruidenboter, als
hoofdgerecht was er een lamskotelet met tomaten salsa, chutney en sambal. Als nagerecht was er
vanille ijs in een pannenkoek met wat banaan erbij.
2 juni Deze avond stond in het teken van Asperges, vooraf weer een heerlijke asperge soep met
kruidenboter, het hoofdgerecht bestond uit zalm of ei met asperges en gebakken aardappeltjes en
weer een uitstekend dessert, dit was een bijzondere versie van een vla-flip met een bodem van
koekkruim en bovenop maltezer chocoladesnoepjes.
16 juni De Multiculti kookgelegenheid van juni stond in het teken van Surinaamse Nasi en Turkse
bami al dan niet met sambal gegeten. Verder was er een heerlijk licht gekruide soep en stokbrood
met kruidenboter. Ook kon men nog kiezen voor een voortreffelijk malse kipkarbonade in
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kokosmelk. Verder kon natuurlijk de tomatensalsa, komkommer in het zuur en saté saus en
kroepoek niet ontbreken. Het dessert was aardbeien met vanille ijs.
14 juli Voor de jaarlijkse BBQ is Stichting Variant Goes naar het Heer Hendrikhuis in ’s Heer
Hendrikskinderen geweest. Bij deze gelegenheid werd er vooraf een tomaten of groentesoep
gegeten om vervolgens zelf het eten op te scheppen van het buffet. Hierop stonden onder andere een
aardappelsalade, een huzarensalade en een rundvleessalade. Verder was er nog rauwkost en salade
van een krop sla. Verder was er keuze uit kipfilet, hamburger, saucijs, speklap enz. Het dessert was
roomijs met vers fruit.
18 augustus Vanavond hebben we een heerlijk menu gehad met vooraf een heerlijke Surinaamse
soep met stokbrood en kruidenboter. Verder konden we van het hoofdgerecht smullen. Dit bestond
uit Lamsvlees met sperziebonen en aardappelpuree of rijst. Als nagerecht werd een heerlijke vlaflip
met fruit en slagroom geserveerd.
29 september – Roti Oase kerriekip Deze avond werd er verrukkelijke Roti geserveerd, uiteraard
met vooraf een heerlijke kerriesoep. Vervolgens had Kenneth gezorgd voor de echte surinaamse
roti, dit bestond onder andere uit boontjes, aardappelen en/of rijst, hardgekookte eieren, kip en
lamsvlees en een soort pannenkoek. Het dessert bestond uit een pannenkoek gevuld met ijs en
gesloten met een dropveter en wat koffieboontjes erbij.
24 november Voor deze mosselavond heeft Stichting Variant Goes gebruik gemaakt van Dorpshuis
Amicitia in Kloetinge. Deze avond bestond uit een voorgerecht van filodeeg gevuld met feta, verder
werden er mosselen uitgeserveerd/uit de pan geschept en als dessert werd ijs met fruit geserveerd..
Zaterdag 9 December Kerstdiner/ jaarafsluiting in de Cirkel. Mediterrane buffet.
Dit jaar heeft Stichting Variant de Cirkel (een locatie van stichting ’t Gors) gekozen voor het
kerstdiner/de jaarafsluiting. Deze maaltijd bestond uit een buffet met verschillende specialiteiten uit
mediterrane keuken.. Uiteraard kon er gekozen worden om vooraf een kom soep te nemen en/of
verschillende koude en warme gerechten. Het dessert bestond uit een kop koffie/thee met een
macaron en een plak ijstaart.

Kerstdiner

Expositie
Stichting Variant Goes organiseerde als culturele ontmoeting in september 2017 in het Stadskantoor
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van Goes de expositie van schilderijen van Burhan Saleh.
Burhan Saleh is een Iraaks-Turkmeense kunstenaar. Tussen 1979 en 1981 studeerde hij kunst in
Rome. Als lid van de Iraqi Artist Society heeft Saleh aan vele exposities deelgenomen in Irak. In
1986 richtte hij de Iraakse kunstgroep Horizon op. Sinds 1999 woont en werkt Saleh in Nederland.
Naast Nederland heeft hij geëxposeerd in vele andere landen zoals Duitsland, Turkije, Jordanië en
Verenigde Staten.
Tijdens deze expositie kon men naast zijn portretkunst ook een deel van zijn schilderijen met het
thema Soefisme aanschouwen.

Zwerfvuilactie Goese Polder
Stichting Variant Goes nam deel aan deze actie die een initiatief was van Buurtpreventie Goese
Polder in samenwerking met SMWO op zaterdag 10 juni 2017.

LFB-project
Stichting Variant Goes werkte in samenwerking met SMWO voor dit kookproject. Dit project is
opgezet voor mensen met een verstandelijke handicap o.a cliënten van ;t Gors.

Suikerfeest
In samenwerking met Moskee Arrahman te Goes heeft Stichting variant Suikerfeest georganiseerd
voor iedereen die in de buurt van de Moskee wonen. Het is groot succes geworden. De niet-moslims
hebben veel geleerd over het islamitisch geloof. Er waren heel veel kinderen aanwezig, die genoten
hebben van de sfeer. Achteraf kreeg iedereen nog een goodybag mee om deze fantastische dag goed
af te sluiten.

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