
 

 

Gesine vertelt over 4 decennia Interculturele Contactgroep… 

“In de jaren ’80 heetten we nog Contactgroep Buitenlanders. Altijd al wilden de leden van deze groep het 
contact tussen Nederlanders en immigranten bevorderen. Dat deden we in de loop der jaren op 
verschillende manieren. Zoals met taallessen op de werkvloer, naailessen met taallessen, het Intercultureel 
Festival Woerden, de cursus ‘Opvoeden en zo’, fietslessen, huisbezoeken, activiteiten op de basisschool en 
burendag. 

De taallessen werden later in het kader van de inburgering verzorgd door het ROC, waar ik in Linschoten als 
vrijwilliger werkte en in Woerden ook betaalde lessen gaf. In 2012 stopte het ROC met de educatie. Er 
waren dus geen taallessen meer in de regio. Veel Linschotense nieuwe Nederlanders vroegen of wij niet 
zelf iets konden opstarten, desnoods op wisselende adressen thuis. Het werd een antikraak-contract tussen 
gemeente en SWOM, nadat we ons bij deze vrijwilligersorganisatie hadden aangesloten. 

Sinds 2012/2013 heeft de groep zich aangesloten bij SWOM. Tegenwoordig ga ik nog steeds op huisbezoek 
bij mensen die erom vragen, ondersteun bij het invullen van formulieren, bij bezoeken aan instanties, enz. 
Al jaren geef ik, nu samen met Agnes, Janneke, Denise en Yvonne, één keer in de week taalontmoeting aan 
een groep vrouwen van soms wel 14 verschillende nationaliteiten!” 

 
  



 

 

Gesine Alkema-Westphal 

69 jaar oud, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland, 
2 volwassen zoons, 2 kleinkinderen via kinderen 
van partner/vriend Martinus, genaamd Tinie. Ik 
ben lerares Duits en aardrijkskunde, met pensioen. 

Sinds 1979 woon ik in Nederland in Linschoten en 
vanaf de jaren 80 ben ik intensief betrokken bij de 
Interculturele Contactgroep. 

Naast de bezigheden voor de contactgroep was ik 
in de beginjaren bezig met lesgeven op een MTS 
voor het vak Duits, kinderen krijgen en opvoeden, 
een jaar VS en na terugkeer weer vrijwilligerswerk.  

Toen de kinderen groot genoeg waren heb ik nog 
Duitse les gegeven in het middelbaar onderwijs 
totdat ik in 2000 door het overlijden van mijn 
echtgenoot Theo alleen opvoeder werd. De 
kinderen waren toen pubers. Ik pakte mijn hobby’s 
paardrijden en schilderen wel weer op en na 
verloop van tijd ook het vrijwilligerswerk, van 
individuele begeleiding en taalles tot de 
overleggroep.  

Na coronatijd hoop ik ook mijn derde hobby, reizen 
en wandelen met mijn vriend Tinie, weer op te 
pakken. 

 

 

Mia Daniëls 

Ik woon alweer meer dan 30 jaar in Linschoten, 
ben getrouwd met Eric en we hebben twee 
volwassen zoons. 

Sinds 2001 ben ik bestuurslid van de Interculturele 
Contactgroep in de rol van secretaris en vrijwilliger 
van SWOM.  

Ik ben loopbaancoach en trainer van de training 
voor gemeenten “Baas in eigen loopbaan”. Tot 
voor kort werkte ik als adviseur Personeel & 
Organisatie in de gemeente Lopik. Nu ben ik met 
pensioen.  

In mijn vrije tijd schrijf ik levensverhalen, ben ik 
vrijwilliger van de Zonnebloem en ik wil graag 
vrijwilliger worden bij de Stichting Vier het Leven. 
Via deze stichting ga ik - als de coronamaatregelen 
het weer toelaten - ouderen begeleiden naar 
theater en musea. Mijn hobby’s zijn tuinieren, 
wandelen in de natuur en creaties maken met 
keramiek. 

 

 



 

 

Geertrui Verbraak 

Eind 2020 ben ik gestart bij de Interculturele 
Contactgroep. Ik werk bij waterschap Aa en Maas 
in Oost-Brabant aan schoon water, voldoende 
water en droge voeten. Dat doen we steeds 
slimmer met data en technologie. Met mijn team 
werk ik aan de veranderingen die dit met zich 
meebrengt voor onze mensen en het waterbeheer. 

Sinds 2017 woon ik met mijn partner Oscar in 
Linschoten. Ik help graag anderen en mijn bijdrage 
aan de Contactgroep is een mooie manier om 
verbinding te vinden met mensen in mijn 
omgeving. Verder fotografeer ik graag, raap ik een 
hoop zwerfafval op en haal ik veel plezier uit het 
tuinieren in de moestuin vlakbij Landgoed 
Linschoten, samen met mijn buurvrouw.   

 

 

 
 


