SAMEN
ONTDEKKEN

JAARVERSLAG

2021

Colofon
Stichting Geloofsinburgering
Postadres:
Catsveld 102
2804 BL Gouda
W www.geloofsinburgering.nl
@: info@geloofsinburgering.nl
+31 (0)68 73 48 062
Bankrekeningnummer: NL 59 RABO 0318 1255 28
RSIN/fiscaalnummer: 857368710
Stichting Geloofsinburgering is aangemerkt als ANBI

Fotografie
Mirjam van Klaarbergen

JAARVERSLAG / PAGINA 2

Voorwoord
Het jaar 2021 was een jaar van
improvisatie, flexibele oplossingen en
volhouden, vanwege alle gevolgen van
de coronacrisis.
Het is bijzonder mooi om te merken
dat dwars door alles heen het werk
van Geloofsinburgering gegroeid is en
dat we merkten dat God het werk en
de mensen zegende.
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STICHTING
GELOOFSINBURGERING
MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

Stichting Geloofsinburgering droomt

Er zijn meer dan één miljoen

ervan dat op steeds meer plekken

christenmigranten. Hen willen we een warm

migranten en geboren Nederlanders
samen geloven. Wij verlangen dat er
groepen en gemeenschappen ontstaan
die migranten helpen bij
geloofsinburgering en alle vragen die
hierbij komen kijken.

thuis bieden waar ze kunnen geloven. Ook
migranten met andere geloofsachtergronden
kunnen vragen krijgen over het christelijk
geloof. Hen willen wij daarbij respectvol
begeleiden.
Stichting Geloofsinburgering werkt op
verschillende manieren aan haar visie.

1.1 MISSIE EN VISIE
Inburgeren gaat over veel meer dan leren
kennen van de Nederlandse taal en het vinden
van werk. Migranten hebben ook andere
vragen: hoe kunnen zij en hun kinderen hun
identiteit en religie vormgeven in een voor
hen vreemde cultuur?

Allereerst hebben we verschillende
landenteams waarin ontmoetingen worden
georganiseerd voor mensen uit een bepaalde
cultuur. Elk landenteam wordt geleid door
vrijwilligers uit de eigen cultuur. Tijdens het
veldwerk bouwen landenteams relaties op
met migranten uit een cultuur en ontwikkelen
expertise over welke vragen er spelen onder
een bepaalde cultuurgroep.

Daarnaast is Ontwikkeling een belangrijk

1.3 Namens het bestuur

aspect van ons werk. Stichting

Het afgelopen jaar hebben er een aantal

Geloofsinburgering ontwikkelt

veranderingen plaatsgevonden binnen de

cursusmateriaal die ingezet kan worden om

stichting. Zo is er naast de directeur, die

multiculturele groepen te begeleiden bij hun

verantwoordelijk is voor het dagelijks

geloofsvragen. We ontwikkelen materiaal

bestuur, een tweede medewerker in dienst

gericht op geloofsinhoud, maar ook cursussen

getreden.

STICHTING
GELOOFSINBURGERING

voor andere vragen van migranten (o.a.
Freedom Focus).

Ook het vrijwilligersteam is in 2020 gegroeid.
Bij verschillende landenteams zijn er nieuwe
De derde pijler is Educatie en toerusting. De

vrijwilligers bij gekomen. Daarnaast is er een

expertise die we opbouwen bij de

vertrouwenspersoon aangesteld.

landenteams en door het ontwikkelen van
materiaal, geven we graag door aan
kerkleiders, migrantenkerken en
geïnteresseerde organisaties. Dit doen we op
verschillende manieren. Zo geeft Stichting
geloofsinburgering allereerst maatwerk advies
voor lokale situaties. Daarnaast worden er
educatieve colleges en workshops
georganiseerd.
1.2 BELEIDSKADER
Stichting Geloofsinburgering werkt aan de
hand van het beleidsplan 2021-2025. Het
afgelopen jaar hebben beperkende
coronamaatregelen er wel voor gezorgd dat
we doelen moesten aanpassen. Vanwege
meerdere lockdowns waren er minder
mogelijkheden om als landenteams migranten
in groepen te ontmoeten. Daarom heeft de
stichting meer focus gelegd op het individueel
contact onderhouden met migranten en
daarnaast het ontwikkelen van nieuwe
materialen.
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Realisatie doelen 2021
Behaalde doelen

Niet bereikte doelen

In 2021 is de Freedom Focus Men cursus
gepubliceerd en via een webinar
gepresenteerd aan geïnteresseerde groepen.
In 2021 is een traumaverwerkingscursus
verder ontwikkeld voor vrouwen 'Freedom
Focus Female' en is er een pilotgroep gestart.
We hebben (digitale) colleges gegeven en
mede een zomerschool georganiseerd voor
predikanten op het gebied van multicultureel
kerk zijn.
Het Chinese team heeft verschillende
activiteiten georganiseerd en kwam wekelijks
samen voor (online) bijbelstudie in het
Mandarijn.
We organiseerden meerdere kookworkshops
waarbij Nederlanders en migranten elkaar
konden ontmoeten.
Sharing Bread organiseerde een
vriendinnenweekend voor migrantenvrouwen.
We hebben meerdere expertmeetings
georganiseerd met de HUB Mental Well-being
for Christian Migrants.
We hebben de activiteiten van het Arabische
landenteam uitgebreid met tweewekelijkse
offline meetingen en maaltijden.
We zijn gestart met twee-wekelijkse
ontmoetingen met Iraniërs
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Door de coronacrisis was het minder
mogelijk om off-line activiteiten van de
landenteams uit te voeren
Het plan voor een multiculturele
jongerenconferentie kon vanwege de
maatregelen niet verwezenlijkt worden

ONZE PROJECTEN

2.1 LANDENTEAMS
Een landenteam bestaat uit vrijwilligers
die expertise hebben op het gebied van
een specifieke etniciteit en cultuur.
Momenteel hebben we een Eritrees,
Chinees en Arabisch landenteam. In elk
landenteam vormen Nederlands
sprekende migranten uit een cultuur
een team met een van oorsprong
Nederlandse vrijwilliger met kennis van
of hart voor die cultuur.
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Het Eritrese
landenteam

D

Dit landenteam biedt een plek voor
vrouwen van Eritrese en Ethiopische
afkomst. Eritrea en Ethiopië zijn
enorm verscheurd door religieuze
en politieke conflicten. De vrouwen
uit deze landen hebben veel
meegemaakt. De verscheurde
cultuur is vaak nog merkbaar in hun
dagelijks leven. De leiders van het
landenteam focussen op verbinding
en participatie voor deze vrouwen.

Dit team organiseert wekelijks een
ontmoetingsochtend. Tijdens deze
ochtenden is er ruimte voor
verbinding. De Buna, een
koffieceremonie uit Eritrea en
Ethiopië die alle vrouwen uit deze
cultuur kennen, staat centraal. De
vrouwen delen bij de koffie hun
verhalen en kunnen problemen
bespreken.
We zijn in 2021 ook gestart met het
geven van taalles tijdens de
ontmoetingen. Miranda helpt de
vrouwen om meer met de taal te
oefenen zodat ze ook in hun dagelijks
leven meer zelfvertrouwen krijgen en
hun plek kunnen vinden in Nederland.
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Het Arabische
landenteam

L

Lamaii en Klazina geven samen
leiding aan het Arabische
landenteam. De Arabische groep is
het afgelopen jaar gegroeid en
bestaat zowel uit christenen als
zoekers van een Islamitische of
andere achtergrond. In de groep
wordt samen gezocht naar wat het
christelijke geloof betekent.

Tweewekelijks komen Arabischtaligen
samen om te praten over geloof en
zingeving. De avond start met een
gezamenlijke maaltijd, iedereen
neemt iets mee. Daarna volgen er
gesprekken rond geloven.
Ondanks de uitdagingen vanwege
corona is de betrokkenheid binnen
het landenteam in 2021 toegenomen
en is het aantal deelnemers gegroeid.
Helaas kon vanwege de
coronamaatregelen het geplande
Arabische weekend nog niet
doorgaan.
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Behalve de tweewekelijkse avonden
organiseer Lamaii regelmatig een
bidstond met een groep Arabische
vrouwen voor .

Het Chinese
landenteam

A

Amber, Yang Yang en Angie vormen
het hart van het Chinese team. Zij
ontmoeten twee keer per week
Chinese vrouwen voor bijbelstudie
en contact.
Er worden er ook veel workshops en
events georganiseerd rondom de
Chinese feestdagen, zoals bijvoorbeel
Chinees nieuw jaar het moonfestival.

In 2021 vonden de ontmoetingen
grotendeels online plaats. Gelijktijdig
hebben de vrouwen veel individueel
afgesproken en doorgebouwd aan
relaties. Een van de deelneemsters is
afgelopen zomer in haar restaurant
gedoopt.
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In 2021 kwamen we ook meer in
contact met Chinese mannen. We
hopen vanaf voorjaar 2022 ook
activiteiten voor en met hen op te
pakken.

Een nieuw
landenteam

I

In 2020 wilden we graag een nieuw
landenteam opzetten. Dit is vaak een
lange termijn proces waarin contacten
opgebouwd worden. Gedurende het jaar
2021 namen de contacten met
Farsi/Perzisch sprekenden toe. We zagen
dat de mensen die we ontmoeten veel
vragen hadden op het gebied van geloof
en zingeving.
Om hieraan tegemoet te komen zijn we
gestart met tweewekelijkse ontmoetingen.
Tijdens deze ontmoetingen die we 'Salam'
avonden hebben genoemd, is er ruimte
voor gesprek en verbinding. De deelnemers
komen onder andere uit Iran en
Afghanistan. In het afgelopen jaar sloten
meer mensen zich bij de groep aan.
Tegelijkertijd merkten we een aarzeling bij
deelnemers om zich te verbinden. Er is
bijvoorbeeld angst voor landsgenoten en
geloofsvervolging. Om meer inzicht te
krijgen in de problematiek en
geloofsvragen van Iraanse christenen, heeft
een stagiair van de CHE in opdracht van
Geloofsinburgering hier onderzoek naar
gedaan in 2021.
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We hopen deze inzichten het komende
jaar te kunnen gaan inzetten voor de
verdere opbouw van de Farsi groep.

2.2 SHARING BREAD
Sharing Bread is een online community voor
migrantenvrouwen in Nederland. Deze
community is officieel een online pioniersplek
van de PKN en heeft als doel om de

Het nieuwe logo

eenzaamheid van migrantenvrouwen te
verminderen en hen te bemoedigen vanuit het
christelijke geloof.
Als Stichting Geloofsinburgering bouwen we veel
contacten via ons netwerk op. Dat gaat vaak via-via.
Er zijn echter ook veel migrantenvrouwen die alleen
thuis zijn en niemand in hun omgeving kennen. Zij
hebben weinig contacten en de drempel naar buiten
is groot. Migrantenvrouwen zitten vaak wel op
Facebook en Instagram om in contact te zijn met
hun familie en vrienden in het thuisland. Daarom
zijn wij ook via deze kanalen gaan communiceren
om met hen in contact te komen.
In 2021 heeft er een wisseling van de wacht
plaatsgevonden bij het Sharing Bread team. Arjanna
is gaan helpen om de feed te managen en Jemima
Chandoe is toegevoegd als designer. Al met al heeft
er een professionaliseringsslag plaats gevonden,
ook in de huisstijl en een nieuw logo.

JAARVERSLAG / PAGINA 13

Een deel van de fysieke activiteiten kon niet
doorgaan. De versoepelingen in najaar 2021
zorgen er voor dat we gelukkig wel een
vriendinnenweekend voor migrantenvrouwen
konden organiseren.
Het thema was 'Enjoy' . De 26 deelneemsters
waren erg enthousiast. In 2022 hopen we weer
meer off line activiteiten te kunnen doen, zodat
we aan community building kunnen werken.

2.3 EDUCATIE EN ADVISERING

2.4 HUB Mental Well-being for
Christian Migrants

Gedurende het jaar heeft de stichting op meerdere
manieren scholing gegeven aan predikanten en
kerkleiders. In januari gave we college in de
nascholing voor predikanten over de roeping van
lokale kerken voor het werk onder migranten. In juli
hebben we samen met verschillende bevriende
stichtingen een online zomerschool georganiseerd
over de kansen en knelpunten voor kerken in het
samen kerk zijn met migranten. Dit waren
waardevolle ontmoetingen.
Er waren ook verschillende kerken die ons vroegen
om onze expertise te delen. Zo mochten we kerken
in Rotterdam meer vertellen over onze aanpak en
hebben we ook meerdere migrantenkerken
ondersteund. We hopen ook het komende jaar hier
weer mee door te kunnen gaan.

Naast expertise op het gebied van omgang met
migranten door kerken, hebben we ook onze
expertise uitgebreid op het gebied van
migranten en mental health. Het afgelopen
jaar hebben we meer ontmoetingen
georganiseerd met het kennisnetwerk Mental
Well-being for Christian migrants.
In de Hub Mental Well-being Christian Migrants
werken mensen van Kicg, Center for Theology of
Migration aan de VU en Stichting
Geloofsinburgering samen. Het kennisnetwerk wil
psychologische, theologische en interculturele
invalshoeken samenbrengen vanuit het verlangen
migranten beter te kunnen ondersteunen bij (vaak
traumagerelateerde) psychische problemen.
In 2021 werd er een expertmeeting georganiseerd
op het gebied van 'Stigma en mentale gezondheid'
wat mooie nieuwe inzichten en verbreding van het
netwerk opleverde.
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2.5 FREEDOM FOCUS
Onze groeiende expertise op het gebied van
migranten en traumagerelateerde psychische
problematiek wilden we graag praktisch maken.
Daarom ontwikkelden we materiaal voor
multicuturele groepen waarin migranten
geholpen kunnen worden met
traumaverwerking.
In 2020 startten we met het ontwikkelen van een
mannencursus die we vervolgens testten met een
pilotgroep. In 2021 hebben we de cursus voor
mannen 'Freedom Focus men' online
doorontwikkeld en een webinar gegeven om
anderen te informeren hoe zij deze cursus kunnen
gebruiken.
Gelijktijdig zagen we dat vrouwen ook veel
worstelen met trauma's die zij in hun thuisland of
tijdens hun vlucht naar Nederland hebben
opgelopen. Toch verschilt hun trauma en de manier
waarop zij hiermee omgaan.

In 2021 is Stichting Geloofsinburgering daarom
gestart met het ontwikkelen van een
vrouwenvariant van de Freedom Focus cursus:
'Freedom Focus Female.' In deze cursus worden
thema's behandeld die specifiek aansluiten bij
migrantenvrouwen. We bespreken thema's als
zelfbeeld, vergeving, misbruik en de invloed van
familie. We hebben het materiaal inmiddels al met
een pilotgroep gedraaid en zagen dat dit goed
aansloot bij de vrouwen.
Op dit moment wordt het materiaal door
deskundigen uit diverse disciplines bekeken, zodat
we het materiaal in 2022 voor groepen beschikbaar
kunnen maken.
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ONZE
O ROGNAZNEI SOART G
I EA N I S A T I E
Medewerkers, vrijwilligers en bestuur

In 2021 breidde de organisatie van de

Verder coachen we onze vrijwilligers bij hun

stichting zich uit. We hebben meerdere

werkzaamheden en is er een 2-wekelijkse

nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen, er zijn nieuwe
bestuursleden toegetreden en ook het
aantal medewerkers is gegroeid.

3.1 VRIJWILLIGERS

teammeeting. De vrijwilligers krijgen een
vrijwilligersvergoeding voor hun gemaakte
uren.

3.2 MEDEWERKERS & ACHTERBAN
De Stichting is in 2021 gegroeid naar 2
medewerkers. De predikant-directeur zorgt

We mochten in 2021 weer rekenen op grote

voor visie, beleid, coaching van de

betrokkenheid van onze vrijwilligers. Zij zijn het

medewerkers en zij begeleidt de verschillende

kloppend hart van de stichting. Inmiddels zijn

landenteams en deelt haar expertise met

zo'n 20 vrijwilligers actief in de verschillende

kerken en opleidingen. De directeur wordt

projecten en in de organisatie. Onze vrijwilligers

gefinancierd vanuit bijdragen van fondsen,

komen uit veel verschillende culturen en

kerken en donateurs.

brengen zo

Daarnaast is er een werknemer aangenomen

expertise vanuit hun achtergrond mee voor een

die leiding geeft aan Sharing Bread en

bepaald landenteam of project. Om bij de

betrokken is als management assistent. Voor

projecten een veilige omgeving te waarborgen

haar werkzaamheden bij Sharing Bread wordt

vragen we van nieuwe vrijwilligers een

zij vanuit projectgelden betaald. Voor haar

verklaring omtrent gedrag.

andere werkzaamheden is zij bezig met het
opbouwen van een achterban die haar
financiert.
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3.3 HET BESTUUR

Naast het bestuur heeft Stichting
Geloofsinburgering een viertal adviseurs: dr.

ONZE
ORGANISATIE

De Stichting wordt bestuurd door een viertal
leden.

Eric Begeer

Bas Plaisier

Marion van de Velde

Lauran Bethell, ds. Marien Kollenstaart, drs.
Arie de Pater en ir. Harm van Schie. Zij
hebben allen expertise in het werkveld en
kunnen hierdoor een waardevolle bijdrage
leveren aan het werk onder migranten

Peter van Duijn
Zij doen dit vrijwillig en ontvangen geen
vergoeding voor de gemaakte
werkzaamheden.

Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit een viertal leden:

NAAM

FUNCTIE

Dhr. Eric Begeer
Ds. Bas Plaisier
Ir. Peter van Duijn
Mevr. Marion Huberland- Van Velde

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
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Medewerkers, vrijwilligers en bestuur
4.1 Jaarrekening
Via deze link is de jaarrekening in te zien:

- De Verre Naasten

In de balans is te zien dat we het jaar

- Cedar Springs Presbyterian Church

positief afsloten met een balans van 4708

- Maatschappij van Welstand

euro.

- De Protestantse kerk in Nederland
- Haëlla Stichting
- Stichting Tabita

4.2 Toelichting

- Sparkles BV

De gelden op de balans zijn grotendeels

- RDO Balije van Utrecht

reeds geoormerkte gelden voor projecten in
het komende jaar.

Kerken en Diaconieën

4.3 Sponsors en partners

-Diaconie Hervormd Zevenhuizen
-Diaconie PKN Gouda

Wij zijn ontzettend blij met iedereen die

-Diaconie Ger. Kerk Ottoland

financieel bijgedragen heeft aan het werk

-Diaconie Her. Gem. Ede

onder migranten en bedanken heel hartelijk

-SKG PG Waddinxveen

alle sponsors en partners die ons werk in

-PG Kamerik

2021 mogelijk maakten:

-PG KIN Nesselande
-Ger. Kerk Haastrecht
En alle particuliere donateurs en giftgevers
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Plannen 2022
In 2022 willen we de traumaverwerkingscursus
'Freedom focus female' algemeen beschikbaar
maken en publiceren.
In 2022 willen we opnieuw een zomerschool
organiseren voor predikanten.
We willen met het Arabische team meer
contacten opbouwen en een Arabisch
weekend organiseren.
We willen het lopende werk voortzetten en
met enthousiasme uitbreiden en door
ontwikkelen ten behoeve van migranten in
Nederland.
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Medewerkers, vrijwilligers en bestuur
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Toelichting
De continuïteitsreserve uit 2021 bestaat uit reeds uitgekeerde bedragen van fondsen voor het boekjaar
2022. Deze bedragen zijn toegeschreven aan verschillende projecten en zullen in 2022 worden gebruikt
voor deze projecten.
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