
 

 

 

Thematafel keukentafelproject en de koffieochtenden in de bibliotheek 

 

Hoe het begon: 

 

Gerrie Bosman en Cora Hoorn informeren jullie over de voortgang van 

de activiteiten, die zijn ontstaan na het symposium Ver weg en Dichtbij, 

ontmoetingen van vrouwen uit verschillende culturen,  dat plaatsvond 

op zaterdag 21 januari 2017 en georganiseerd door een groep uit het 

Netwerk Land van de Reest.  

Gerrie en ik hebben toen bedacht in samenwerking met het 

Welzijnswerk de Wolden, om met buitenlandse vrouwen in de Wijk e.o. 

gesprekken in het Nederlands te voeren bij de vrouwen thuis aan de 

keukentafel.  

 

Voortgang van het project keukentafelgesprekken: 

 

De begeleiders van het keukentafelproject hebben in 2018 negen 

buitenlandse vrouwen begeleid, per 31 december 2018 zijn er zeven 

begeleiders, die buitenlandse vrouwen begeleiden. Drie begeleidingen 

zijn (tijdelijk) stopgezet om verschillende redenen, meestal 

persoonlijke omstandigheden. 

De buitenlandse vrouwen zijn afkomstig uit Iran, Rusland, Senegal, 

Kongo, Eritrea en Syrië. Wij hebben gesprekken over hun dagelijks 

leven, hun achtergrond en hun kinderen. Eens in de veertien dagen 

vinden er gesprekken plaats. De buitenlandse vrouwen waarderen het 

zeer dat wij met hen gesprekken voeren.  

 

 

Koffieochtenden in de bibliotheek 

 

Ook in 2018 hebben wij, van september tot en met juni, koffieochtenden 

georganiseerd. De koffieochtenden blijven goed bezocht met 

buitenlandse vrouwen en Nederlandse vrouwen uit het netwerk, 

wisselend van meestal 5 tot 15 vrouwen bij bijzondere koffieochtenden, 

zoals de afsluiting van het seizoen. 

Gerrie en ik zijn om de beurt gastvrouw en verzorgen ook af en toe een 

thema, daarnaast vragen wij vrijwilligers, die een thema per ochtend 

willen behandelen en begeleiden. Zo hebben wij al heel wat thema’s 

besproken, zoals opvoeding, familie, feestdagen, ramadan, vertelspel, 

voeding, lezen, omgangsvormen en een feestelijke afsluiting, waar 

hapjes werden geserveerd afkomstig uit de landen van de buitenlandse 

vrouwen. De bedoeling van de ochtend is dat er zoveel mogelijk 

Nederlands gesproken wordt. Het verschil in taalniveau is groot, maar 

de buitenlandse vrouwen hebben een vertaalapp op hun GSM en de 

vrouwen die al wat verder zijn helpen de anderen weer. 

 



 

Organiseren van een kookcursus en een moestuin 

 

Bij de koffieochtenden komt een steeds terugkerende vraag om een 

kookcursus in de Havezate te organiseren, waar de vrouwen om de 

beurt kunnen koken, waar zowel Nederlands als buitenlandse 

maaltijden klaargemaakt kunnen worden. 

Joke Pape en Leila Korstanje hebben zich aangeboden deze kookcursus 

te begeleiden. Joke wil graag met de buitenlandse vrouwen een 

moestuin opzetten op de gemeentetuin in de Wijk.  

Joke, Leila en Cora zijn in de Ruinen bij het Internationaal eetcafé 

geweest, waar eens in de maand tegen betaling een maaltijd gemaakt 

wordt door buitenlandse vrouwen. Het zou leuk zijn als dat ook 

gerealiseerd zou kunnen worden in de Havezate! 

Gerrie Bosman en Cora Hoorn dienen aanvragen in bij verschillende 

organisaties en Initiatiefrijk de Wolden. Wij hopen dat dit initiatief dit 

jaar gehonoreerd zal worden. 

 

Gerrie en Cora, februari 2019 

 

 

 

 


