
 

 

 INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN 

Op zoek naar veiligheid  
 Sporten met statushouders in Gouda 
 
 

 
 
 
Samenvatting  
Sinds mei 2018 zijn we aan het sporten met 
jonge statushouders (18-30 jaar) en 
Nederlandse jongeren. Er was en is namelijk 
vanuit de statushouders behoefte om 
contacten te leggen, de Nederlandse taal 
beter te leren en vriendschappen op te 
bouwen.  
In samenwerking met Stichting Samen voor 
Goud en Sportpunt Gouda hebben we daarom 
een sportprogramma opgezet. Via het sporten 
brengen we deze jonge statushouders en 
Goudse jongeren bij elkaar. We sporten 
donderdagavond om de week, dus 2 keer per 
maand. We streven naar een gelijkwaardige 
opkomst tussen de statushouders en Goudse 
jongeren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het sporten blijven de meesten nog even 
“hangen” om elkaar beter te leren kennen. 
De ene avond zijn er wat meer mensen dan de 
andere avond. De groep bestaat inmiddels uit 
zo’n 60 jongeren en per avond komen er 
gemiddeld 25. 
 
Lees hieronder meer over de bouwstenen van 
het opzetten van dit sportproject.  
 
 

 
 
SPORTEN VERBINDT ONGEACHT WIE JE  
BENT EN WELKE TAAL JE SPREEKT ! 
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Bouwsteen 1: Wat is de aanleiding om te 
starten? 
Statushouders hebben behoefte om contacten 
te leggen, de Nederlandse taal beter te 
leren en vriendschappen op te bouwen. Maar 
hoe leg je als statushouder contact met 
Nederlanders als je net in Gouda bent of slecht 
Nederlands spreekt? Bedenk dat ook 
Nederlandse jeugd het mooi vindt om van 
andere culturen (die van de statushouder) te 
leren. En door deze contacten ook begrip 
krijgen voor de situatie van de statushouder. 
 
Bouwsteen 2: Wie is de doelgroep en waarom? 
Goudse jongeren en jonge statushouders in de 
leeftijd van 18 tot 30 jaar.  
 
Bouwsteen 3: Wie voeren de activiteiten uit? 
Vanuit het cluster Kerk en Vluchteling heb ik 
dit project geïnitieerd. Via het sociale team in 
Gouda (bekend vanuit het maatjesproject) zijn 
we in contact gekomen met de gemeente 
Gouda, Sportpunt Gouda en stichting Samen 
voor Goud. Bij de eerste vergadering bleek ook 
vanuit Sportpunt en Samen voor Goud 
enthousiasme om dit op te pakken.  
Mijn rol is puur coördinerend. Inmiddels 
werken Sportpunt Gouda en Samen voor Goud 
zo goed samen, dat ik bijna niet meer nodig 
ben. 
 
 

 
Theo de Hoop (initiatiefnemer): 
“Het mooie van dit project is dat je jonge  
statushouders aan contacten helpt met 
Nederlanders. Ze sporten samen,  
communiceren samen, leren van elkaar en  
leren elkaar kennen. Je ziet “vriend-  
schappen” ontstaan tussen statushouders  
onderling en met Nederlandse  
jongeren. Daarnaast bevordert sporten het  
contact met elkaar en ook het begrip voor  
elkaars cultuur en achtergrond. Mooi om te  
zien dat statushouders er zelfs naar uit gaan  
zien om zo te kunnen sporten met elkaar.” 
 

 
 
 
 
 

 
Bouwsteen 4: Met wie werk je samen? 
We werken samen met Stichting Samen voor 
Goud en Sportpunt Gouda. 
Sportpunt Gouda is de organisatie die alle 
sportfaciliteiten in de gemeente Gouda, 
waaronder het zwembad en de gymzalen, 
beheert. Samen voor Goud is een stichting die 
investeert in een Goudse samenleving waarin 
mensen naar elkaar omzien. Jongeren zetten 
zich met plezier in! 
 

 
 
 
Bouwsteen 5: Welke middelen heb je nodig? 
Het project krijgt subsidie van de gemeente 
Gouda; voor de huur van de gymzaal en de 
docent. Het is nog niet duidelijk of we die voor 
het komende seizoen (2019-2020) krijgen. Het 
zou jammer zijn als dit mooie project zou 
moeten stoppen. 
 
Bouwsteen 6: Hoe regel je de communicatie? 
We regelen de communicatie op verschillende 
manieren:  

● Via de groepen van het Maatjesproject  
van de Diaconie. In de taalgroepen 
bijvoorbeeld maken we reclame voor 
de sportavonden. 

● Via de website van Samen voor Goud. 
● Via de website van Sportpunt Gouda.  
● Maatjes van statushouders stimuleren  

hen ook tot deelname. 
Samen voor Goud maakt veel gebruik van 
Social media om Goudse jongeren te bereiken. 
Daarnaast hebben zij ook veel contact met de 
scholen. 
 
De groep is nog niet zo groot dat we te maken 
hebben met drempelvrees en weerstanden. 
Samen voor Goud heeft een goed netwerk van 
Goudse Jongeren. Zij merken dat jongeren 
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leergierig en nieuwsgierig zijn en graag op een 
flexibele wijze hun tijd investeren in mensen 
waaronder statushouders.  De kerk wordt 
betrokken via de diaconale nieuwsbrief die 
regelmatig wordt uitgedeeld. Daarnaast zijn 
we steeds meer aan het nadenken hoe we de 
diaconie een duidelijker gezicht kunnen geven 
naar de kerkelijke gemeente toe. 
 
Bouwsteen 7: Welke locatie gebruik je? 
We sporten in Sporthal De Vriendenschaar. 
 
Bouwsteen 8: Hoe is de interne organisatie? 
Het project is deel van het cluster Kerk en 
Vluchtelingen van de diaconie van de 
protestantse gemeente Gouda. 
We hebben een relatie met het Netwerk 
Samen voor Goud, een stichting die gevormd 
is door jongeren. Zij stimuleert in Gouda dat 
mensen naar elkaar omzien door jongeren te 
enthousiasmeren om zich in te zetten voor 
mensen met weinig of geen netwerk. Het 
sporten is één van de activiteiten die wordt 
gepromoot op de site van Samen voor Goud. 
 

 
Tips van Theo: 
 

  1. Zoek mensen die veel contacten hebben   
  met  statushouders. Denk aan coördinatoren  
  van maatjesprojecten. En coördinatoren van   
  sociale teams. Zij hebben toegang tot de  
  jeugd. 
  2. Veel steden of dorpen hebben wel een  
 stichting à la ‘Samen voor Goud’. Zoek de  
 samenwerking met hen. Zij hebben contacten  
 met de jongeren en zo kun je de twee doel-  
 groepen bij elkaar brengen.  
  3. Betrek de gemeente erbij, zij kunnen   
 zorgen voor een locatie en eventueel  
 subsidie.”  

 
 
 

 
 
Bouwsteen 9: Hoe houd je elkaar scherp? 
Als de subsidie stopt, hebben we met recht 
een uitdaging. Vanuit de diaconie zijn er 
middelen om bij te springen. Mocht er geen 
subsidie komen, dan zal er gekeken moeten 
worden of het sporten in een gymzaal van een 
school kan en of er buiten Sportpunt Gouda 
om ook docenten zijn die het sporten kunnen 
begeleiden. Ook dan wordt gedacht om dit 
vanuit scholen te ondersteunen. Vier keer per 
jaar komen we als initiatiefnemers bij elkaar 
om de stand van zaken te bespreken. 
Daarnaast bespreken we het sporten 
regelmatig binnen het cluster.  
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