JAARVERSLAG 2015
Stichting LOV

Voorwoord
Taal is een van de middelen die we gebruiken om te communiceren. Het is een
instrument voor denken, leren, integreren en participeren. Met behulp van taal kunnen
we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken,
problemen oplossen, fantaseren, voorspellen, voor onszelf opkomen, zeggen wat we
denken en voelen. Het leren van taal is belangrijk voor een goede sociale, emotionele en
intellectuele ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Taal heb je nodig om mee te doen!
In 2015 is er veel veranderd voor Stichting LOV. Was er voorheen nog sprake van
structurele budgetten voor groepstaalles en taalles aan huis, na 2015 is dit niet langer
het geval. Dit betekende dat in 2015 voorgesorteerd moest worden op een stichting die
enkel en alleen nog kan bestaan bij kortlopende projectsubsidies en financiering vanuit
diverse fondsen. Deze grote verandering in de financieringsstructuur heeft ertoe geleid
dat Stichting LOV in 2015 haar ondernemende vrijwilligersorganisatie de vragen heeft
voorgelegd: wat kunnen we nog wel doen en wat lukt niet meer? 2015 is het jaar
geweest van de consolidatie. LOV Nieuwe Stijl heeft een fikse pas op de plaats moeten
maken en is alleen met tijdelijke krachten en vrijwilligers verder gegaan. De trajecten en
projecten zijn allemaal goed verlopen door de enorme inzet en het enthousiasme van alle
betrokkenen. 2015 toont aan dat zelfs onder zwaar weer de harde kern van Stichting
LOV blijft staan en dat de behoefte naar taallessen bij onze doelgroep nog steeds stijgt.
Wederom moeten we constateren dat we de groeiende vraag naar taallessen niet aan
kunnen. Ook moeten we constateren dat er opnieuw minder middelen beschikbaar zijn
voor taallessen.
Dit is en blijft een grote uitdaging voor onze stichting.
Wim de Kievit,
bestuurslid Stichting LOV
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Ontwikkelingen in 2015
Personele ontwikkelingen
2015 begon niet voortvarend: door het sterk gewijzigde subsidiekader van de gemeente
Rotterdam moest afscheid worden genomen van een groot aantal professionele krachten,
waaronder de directeur, Hatice Türkmen. Een beperkt team van drie professionele
krachten (twee fte’s) zette de werkzaamheden voort. De samenstelling van dit team was
in 2015: Nazha Chafia (projectleider), Sonya Dias (projectcoördinator) en Maria dos
Santos (algemeen assistente).
Eind 2015 is ook afscheid genomen van deze drie professionele krachten. Hier is één
deeltijdmedewerker voor teruggekomen, die de vrijwilligers begeleidt in al hun
activiteiten. Daarnaast is een vrijwilligerscoördinator parttime beschikbaar voor het
aantrekken en begeleiden van nieuwe en actieve vrijwilligers.
Het bestuur bestond in 2015 uit Miriam van Kuppenveld (voorzitter), Judith Eltenberg
(secretaris) Jacques Smolders (penningmeester) en Anke Verkade (algemeen
bestuurslid).
Daarnaast waren nog drie vrijwilligerscoaches actief: Nel Hamerslag (KralingenCrooswijk), Thea van Gils (Feijenoord) en Jolanda Stuij (communicatie).

Trajecten
De taallessen aan huis en groepstaallessen gingen volop door in 2015. De vrijwilligers en
vrijwilligerscoaches hebben, samen met de professionele krachten, alle toegekende
trajecten met succes uitgevoerd en afgerond.
Nadat in februari 2015 meer duidelijkheid bestond over de uit te voeren taal- en
participatietrajecten zijn alle vrijwilligers geïnformeerd over de toekomst van Stichting
LOV. Eerst per brief en vervolgens tijdens een gezamenlijke bijeenkomst.

Samenwerking
In mei 2015 verhuisde het kantoor van Stichting LOV van de Zomerhofstraat naar een
kantoorruimte bij Tornante Trainingen en Stichting Bij Corrie in het pand aan de
1e Pijnackerstraat. Hiervoor werd gekozen vanwege kostenbesparing en efficiency door
het gezamenlijk gebruiken van faciliteiten en huisvesting. LOV bleef als zelfstandige
stichting bestaan, met gebruik van gezamenlijke faciliteiten en huisvesting.
De samenwerking met Stichting Bij Corrie en Tornante Trainingen werd geïntensiveerd
doordat Stichting LOV fysiek, zowel in Rotterdam Zuid als in Rotterdam Noord, in
dezelfde panden zat. De intensere samenwerking was voor de deelnemers in Rotterdam
een vooruitgang. Het grote aantal actieve vrijwilligers van Stichting LOV richtte zich op
de laagdrempelige, informele taallessen aan migranten en laaggeletterden. Denk aan
Taalles aan Huis in een-op-een-situaties en aan groepstaalles in wijk– en buurthuizen en
scholen. Voor deelnemers die wilden doorstromen naar non-formeel taalaanbod (dat wil
zeggen met ondersteuning van professionele docenten) bood Stichting Bij Corrie
mogelijkheden. Bij uitstroom naar formeel onderwijs bood Tornante Trainingen diverse
taaltrainingen, inburgeringslessen, staatsexamenlessen en alfabetiseringslessen.
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Projecten in 2015
Taallessen nieuwe stijl en Gezinstaalcoaching Feijenoord
Groepstaallessen en Taalles aan huis
In gebied Feijenoord verzorgde Stichting LOV in 2015 42 trajecten groepslessen en acht
trajecten taalles aan huis. Aan de groepstaallessen namen drie tot acht deelnemers deel.
De groepslessen vonden plaats op vier locaties.
doelgroep
Taalles aan huis is bedoeld voor migranten die zich niet goed zelfstandig kunnen redden
in de Nederlandse samenleving. Zij nemen niet deel aan activiteiten buiten de deur,
omdat ze niet kunnen, mogen of durven. De taalles aan huis is een eerste stap op de
weg naar meer zelfvertrouwen en activiteiten buitenshuis.
inhoud
De groepstaallessen zijn themagericht gegeven met het doel de spreek- en
luistervaardigheid van de deelnemers te verbeteren en in beperkte mate de lees- en
schrijfvaardigheid.
Thema’s zijn onder meer geweest: opvoeding, gezonde levensstijl, vrije tijd en werk,
actief zijn in de wijk.
resultaat
De deelnemers ontplooiden na de lessen de volgende activiteiten:
 andere taalactiviteit
 vrijwilligerswerk
 sociaal culturele activiteit
 mantelzorg
 maatschappelijk werk
 betaald werk
Taallessen nieuwe stijl

Gerealiseerd

Overeengekomen

Groepsles

42

42

8

8

Taalles aan Huis

Gezinstaalcoaching Feijenoord
doelgroep
Daarnaast vonden in 2015 in Feijenoord 10 trajecten Gezinstaalcoaching plaats. Zo’n
traject is bedoeld voor ouders met jonge kinderen en richt zich op het hele gezin. In
totaal werden in 2015 25 kinderen bereikt. De lessen vonden plaats op drie locaties.
inhoud
Doordat zowel de ouders als het kind / de kinderen bij het traject worden betrokken,
vergroot de zelfredzaamheid van het hele gezin. De ouders worden zich bewuster van het
belang van taalontwikkeling. En de participatiekansen van het kind worden al vanaf jonge
leeftijd groter.
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resultaat
De deelnemers ontplooiden na de lessen de volgende activiteiten:
 conversatielessen
 vrijwilligerswerk (vooral op school)
 activiteiten binnen de school (ouderbetrokkenheid).
Gezinstaal-coaching

Gerealiseerd

Overeengekomen

Ouders

10

10

Kind

10

10

Taaltrajecten (groepsles) en Gezinstaalcoaching Kralingen-Crooswijk
Groepstaallessen
Op zeven locaties in Kralingen-Crooswijk zijn in 2015 aan vijftig deelnemers
groepstaallessen aangeboden. De deelnemers kregen in groepen van gemiddeld drie tot
acht deelnemers gedurende een halfjaar wekelijks een taalles. Deze lessen duurden
anderhalf à twee uur.
inhoud
De groepstaallessen zijn themagericht gegeven met het doel de spreek- en
luistervaardigheid van de deelnemers te verbeteren en in beperkte mate de lees- en
schrijfvaardigheid.
resultaat
De deelnemers ontplooiden na de lessen de volgende activiteiten:
 andere taalactiviteit
 vrijwilligerswerk
 sociaal culturele activiteit
 mantelzorg
 maatschappelijk werk
 betaald werk.
Taallessen

Gerealiseerd

Overeengekomen

Groepsles

50

50

Gezinstaalcoaching Kralingen-Crooswijk
doelgroep
Daarnaast vonden in 2015 in Kralingen-Crooswijk 25 trajecten Gezinstaalcoaching plaats.
Zo’n traject is bedoeld voor ouders met jonge kinderen en richt zich op het hele gezin. In
totaal werden in 2015 25 kinderen bereikt. De lessen vonden plaats op vier locaties.
inhoud
Doordat zowel de ouders als het kind / de kinderen bij het traject worden betrokken,
vergroot de zelfredzaamheid van het hele gezin. De ouders worden zich bewuster van het
belang van taalontwikkeling. En de participatiekansen van het kind worden al vanaf jonge
leeftijd groter.
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resultaat
De deelnemers ontplooiden na de lessen de volgende activiteiten:
 conversatielessen
 vrijwilligerswerk (vooral op school)
 activiteiten binnen de school (ouderbetrokkenheid).
Gezinstaal-coaching

Gerealiseerd

Overeengekomen

Ouders

25

25

Kind

25

25

Project Vertrouwenscoaching
doelgroep
In 2015 bood Stichting LOV het project Vertrouwenscoaching aan. Dit project is bedoeld
om ondersteuning en begeleiding te bieden aan slachtoffers van een lichte vorm van
huiselijk geweld. Het leverde hiermee in 2015 een belangrijke bijdrage aan minimaal één
van de doelstellingen in het kader van de aanpak huiselijk geweld van de gemeente
Rotterdam. Het project Vertrouwenscoaching is Rotterdam-breed uitgevoerd.
inhoud
In 2015 bleek dat mensen zelf hun weg naar LOV weten te vinden in hun zoektocht naar
hulp bij huiselijk geweld. Dit kwam door de laagdrempeligheid van het project en door
aanbeveling van oud-deelnemers of mensen uit de eigen omgeving. Dit leidde tot meer
deelnemers dan in de jaren daarvoor.
In totaal zijn 25 trajecten Vertrouwenscoaching gevolgd in 2015. Naast de twintig eenop-een-trajecten waren er vijf groepstrajecten door speciaal hiervoor getrainde
vrijwilligers.
De deelnemers kwamen uit de volgende risicogroepen:
- geïsoleerd levende migrantenvrouwen,
- migrantenvrouwen die de taal niet goed beheersen.
In totaal zijn achttien nieuwe vrijwilligers opgeleid voor Vertrouwenscoaching 2015. De
professionele medewerkers van Stichting LOV zijn geïnformeerd/getraind op het
herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stichting LOV
handelt volgens de Meldcode.
resultaat
De conclusie is dat de deelnemers aan Vertrouwenscoaching na de training zelf stappen
zetten om uit hun isolement te komen en hun netwerk uit te breiden. Daarnaast is
aandacht besteed aan de Meldcode en het belang van preventie en vroege signalering,
om zo ernstige en structurele situaties van huiselijk geweld te voorkomen.
Vertrouwenscoaching 2015
1-op-1-trajecten
Groepstraject

Deelnemers

Vrijwilligers

20
5

18
1

Nieuw getraind
in 2015
17
1

Totaal

25

19

18
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Project Ondernemend Nederlands
doelgroep
Een groeiend aantal mensen in Rotterdam leeft van een uitkering. Rotterdammers van
niet-Nederlandse afkomst zijn oververtegenwoordigd in deze groep, zowel mannen als
vrouwen. De gebrekkige taalvaardigheid, de beperkte beroeps- en sollicitatievaardigheden én de onbekendheid met diverse instanties en mogelijkheden in Nederland,
belemmeren een groot deel van deze langdurig werkzoekenden om zich in te zetten in
(vrijwilligers)werk, sociale activiteiten of anderszins. Met ‘Ondernemend Nederlands’
ondersteunt Stichting LOV deze migranten bij het verbeteren van hun taalvaardigheid en
andere vaardigheden en het ontdekken van hun eigen talenten.
inhoud
Ondernemend Nederlands is een kleinschalig project dat maatschappelijke kansen biedt
aan mensen in kwetsbare situaties. Het doel van het project is dat deelnemers
uiteindelijk stappen kunnen maken op de participatieladder.
In totaal waren vier groepen Ondernemend Nederlands actief. Twee groepen op de
locatie Noord van Stichting LOV en twee groepen op de locatie Zuid. De groepen
bestonden gemiddeld uit vijftien deelnemers, die een programma van twaalf lessen
Ondernemend Nederlands volgden.
De lessen zijn afgerond met een persoonlijke presentatie door alle deelnemers. Tijdens
deze presentaties kwamen alle aspecten van de lessen Ondernemend Nederlands
nogmaals aan bod. De presentaties
gingen over wat de deelnemers voor de
cursus voor ogen hadden te bereiken,
welke stappen zij inmiddels hadden
geleerd te zetten en welke stappen zij
nog moeten gaan maken.
resultaat
Zestig deelnemers deden mee aan dit
project. Alle deelnemers zijn
doorgestroomd naar vrijwilligerswerk als
eerste opstap naar een betaalde baan.
Sommigen zijn doorgestroomd naar een
taalcursus of beroepsopleiding.

Trajecten
in 2015

Taalcoaches

Deelnemers

3 taalcoaches
(7 taalvrijwilligers opgeleid, uiteindelijk
3 taalcoaches ingezet voor de lessen / de
overige 4 taalvrijwilligers zijn ingezet als
rolmodel/inspirator)
instroom

66

uitstroom

60

Resultaat

7

60

6
Jaarverslag 2015 Stichting LOV

Project Vertrouwenscoaching en Pilotproject Verborgen Vrouwen
Feijenoord
De doelstelling van het project Vertrouwenscoaching was om vijf migrantenvrouwen te
coachen en vertrouwenstaalcoaching aan te bieden aan een mannengroep van zes tot
tien deelnemers.
Eind 2015 zijn zes migrantenvrouwen bereikt, waarvan er drie zijn begeleid door een
vertrouwenscoach.
We onderscheiden twee verschillende groepen. Een groep 'ondergeschikte verborgen
vrouwen' met een traditionele cultuur. Dreiging van huiselijk geweld is hier minder aan
de orde. De tweede groep bestaat uit 'de opgesloten verborgen vrouwen'. Zij worden met
(excessief) geweld in toom gehouden.
Het doel van het project Vertrouwenscoaching en de Pilot Verborgen Vrouwen Feijenoord
is om deze vrouwen kracht te geven om voor zichzelf op te komen en uit hun isolement
of situatie van huiselijk geweld te stappen. De rol van de vrijwilliger van Stichting LOV is
om samen met de deelnemer haar persoonlijke situatie te verbeteren. Er kan een
mediator worden ingezet. Verder verwijst de vrijwilliger door naar bijvoorbeeld
maatschappelijk werk, juridisch loket, de politie of Veilig Thuis. Door taallessen aan te
bieden is het makkelijker om achter de voordeur te komen, waar problemen kunnen
worden gesignaleerd.
vrijwilligers
Stichting LOV werkt op dit project met speciaal geselecteerde vrijwilligers. Eind 2015 zijn
drie nieuwe vrijwilligers getraind. Eén vrijwilliger die op dit project is ingezet was al
eerder getraind. De training meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling en
eergeweld heeft in samenwerking met Bureau Moetd plaatsgevonden. Alle betrokken
vrijwilligers zijn op de hoogte van het bestaan van de meldcode, aanwezigheid van een
aandachtsfunctionaris en contactpersoon Huiselijk Geweld en Kindermishandeling binnen
het professionele team van LOV.
thema Vertrouwenscoaching
Het thema Vertrouwenscoaching wordt in buurthuizen, wijkcentra en moskeeën in
diverse groepen geagendeerd door het LOV en haar team. Het LOV had hiervoor in 2015
twee fte’s in dienst. Een projectleider was verantwoordelijk voor deze pilot. Diverse
vrijwilligers verzorgden de bijeenkomsten. In 2015 heeft het LOV 25 vrijwilligers bereikt
die zich ook hebben ingezet voor het bekendmaken van het project Vertrouwenscoaching
en de Pilot Verborgen Vrouwen Feijenoord.
In september 2015 startte het LOV met twee vrouwengroepen in de Essalaammoskee.
Door deze vrouwen taallessen en empowerment aan te bieden wilden we bereiken dat zij
bewust worden van hun situatie en hieruit durven komen.
In september 2015 is het LOV in dezelfde moskee gestart met een mannengroep van
acht deelnemers. Aan deze groep boden we taallessen aan en we maakten taboeonderwerpen bespreekbaar. De mannengroep is geleid door een jonge NederlandsMarokkaanse man. De groep heeft twee keer per week, vanaf september tot half
december, les gehad. De verbetering van de Nederlandse taal vormde de rode draad.
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Samenwerking
Partners met wie het LOV samenwerkt in Feijenoord als het gaat om signaleren en
doorverwijzen:
 Dona Daria
 Moskee Essalaam
 Flexus jeugdplein
 Vrouwen Themahuis
 House of Hope
 Stichting Atlas Feijenoord
 Femmes For Freedom
 Huisartspraktijken
 Maatschappelijk werk
 Advocaten
 Wijkteams
 Veilig Thuis.
Moskee Al Ghausia
In februari 2015 had het LOV contact met het bestuur van deze moskee over het
verzorgen van taallessen voor zowel vrouwen als mannen. Helaas is het contact op niets
uitgelopen en is het niet gelukt om in deze moskee een project van de grond te krijgen.
2015

Pilot Feyenoord

Vrijwilligers

Instroom

6 Verborgen Vrouwen

4

8 deelnemers mannengroep
De deelnemers ontplooiden na de lessen de volgende activiteiten:
 taallessen
 vertrouwenscoaching
of zij hadden contacten met:
 hulpverlening
 advocaten (bijvoorbeeld voor een scheiding)
 vrouwenopvang / Arosa.

Project ‘Vrijwilligers aan zet‘
In de projectjaren 2014 -2015 heeft Stichting LOV, met behulp van financiering door het
Oranjefonds, de betrokkenheid, deskundigheid en binding van haar taalvrijwilligers op
een hoger plan gebracht. In 2013 is gestart met de transitie naar een meer door
vrijwilligers gedragen organisatie. Het doel van het project ‘Vrijwilligers aan zet‘ in 2014
en 2015 was de inzet van vrijwilligers binnen de Stichting LOV volledig te optimaliseren
en vrijwilligers op alle niveaus binnen de organisatie in te zetten. Alle vrijwilligers hebben
zo een verantwoordelijke en belangrijke rol binnen de organisatie en ieder krijgt kansen
om zich met haar of zijn eigen talenten, vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen.

Werving en training vrijwilligers
Stichting LOV werft haar vrijwilligers door middel van advertenties, vacaturesites, de
website, flyers, sociale media en op markten op het gebied van vrijwilligerswerk en werk.
Verder heeft zij ook nauwe contacten met andere organisaties, zoals de sociale dienst,
Vrijwilligerswinkel Rotterdam, CVD en Stichting Lezen en Schrijven.
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Iedereen die zich heeft aangemeld als vrijwilliger wordt vervolgens uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst. In 2015 hebben zeven informatiebijeenkomsten voor nieuwe
vrijwilligers plaatsgevonden.
Sinds het derde kwartaal van 2014 worden de informatiebijeenkomsten door een
getrainde vrijwilliger van Stichting LOV gegeven.
Na de informatiebijeenkomst en het selectiegesprek worden vrijwilligers uitgenodigd voor
twee trainingen: Vrijwilligerswerk bij het LOV en Lesmateriaal en Lesadvies. Ook worden
alle vrijwilligers geïnformeerd over de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
en krijgt men informatie over Signalering en Melding. Tevens hebben hiervoor twee
separate trainingen door Bureau Moetd plaatsgevonden.
In 2015 zijn door vrijwilligers zeven trainingen gevolgd, gegeven door Taal voor het
Leven in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven. Ook hebben drie trainingen
plaatsgevonden op het gebied van Interculturele communicatie.
In 2015 hebben vrijwilligers van Stichting LOV hun trainingsvaardigheden verder
ontwikkeld tijdens intervisies. Naast de uitwisseling van kennis en kunde, is er hier ook
ruimte om elkaar te ontmoeten en de vrijwilligers allemaal in het zonnetje te zetten.
Vrijwilligerscoaches hebben aanvullende trainingen gevolgd. Ook is een Handboek
Vrijwilligerscoach opgesteld.
In 2015 hebben tien vrijwilligers bijgedragen aan de communicatiewerkgroep, die zich
onder meer inzet voor de werving van vrijwilligers. Daarnaast denken de werkgroepleden
mee over de binding van vrijwilligers. Eén vrijwilliger is zelfstandig aan de slag met PR &
Voorlichting.

Werving deelnemers
In samenwerking met de professionele projectleider hebben vrijwilligers in 2015 de
werving van deelnemers voor de projecttrajecten voor hun rekening genomen.

Facebook en Kennisplein
Het LOV heeft een facebookpagina. De facebookpagina is bedoeld om, naast nieuws en
leuke feitjes, ook als forum te dienen, zodat vrijwilligers ervaringen kunnen uitwisselen.
Het kennisplein van Stichting LOV is gehuisvest in het kantoor van LOV aan de
1e Pijnackerstraat 64 en is tegenwoordig alle dagen van de week geopend. De vrijwilliger
kan hier lesmateriaal uitzoeken en/of vragen stellen over de taallessen.
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Bijeenkomsten
Taalmarkten en Taalnetwerkbijeenkomsten
Stichting LOV was in 2015 aanwezig bij de volgende taalmarkten en
taalnetwerkbijeenkomsten. Een van de doelstellingen om mee te doen aan deze markten
en bijeenkomsten was het werven van taalvrijwilligers.
 2 maart 2015 Vrijwilligers info op Noord – 1e Pijnackerstraat
 30 april 2015 Bijeenkomst Verwijzen (doorsturen naar passend taalaanbod)
Centrale Bibliotheek Rotterdam
 4 juni Groot IJsselmonde Noord Netwerkbijeenkomst
 9 juni Wijktour Noord
 11 juni Taalnetwerkbijeenkomst Noord
 16 juni Taalnetwerkbijeenkomst Vliegwiel Rotterdam
 16 juni Vrijwilligersmarkt Eudokiaplein Rotterdam
 9 september Taalvrijwilligersmarkt Centrale Bibliotheek Rotterdam
 17 september Vrijwilligersmarkt IJsselmonde

Vrijwilligersmarkt Eudokiaplein, 16 juni 2015

Intervisiebijeenkomsten/taalfeesten
De volgende intervisiebijeenkomsten / taalfeesten hebben plaatsgevonden:
•
16 april 2015 Taalfeest – 1e Pijnackerstraat 64
•
10 september 2015 Taalfeest – Nieuwe Banier
•
29 oktober 2015 intervisie
•
2 december 2015 Intervisie
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Taalfeest 16 april

Op donderdag 16 april werd een geslaagde intervisie-avond voor vrijwilligers gehouden.
Hoogtepunt van de avond was het optreden van Jetty Mathurin in de gedaante van
Taante. Verder was de presentatie van Hester Saakes van IT Preneurs een echte eyeopener. De aanwezige vrijwilligers konden tijdens haar workshop ervaren hoe moeilijk
het is om een vreemde taal te leren.
Taalfeest 10 september
Elk jaar rond 8 september (Wereldalfabetiseringsdag) houdt Stichting Lezen & Schrijven
de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week roept de stichting organisaties en
individuen op om activiteiten te organiseren en zo de aandacht te vestigen op het belang
van geletterdheid. Het thema van de week van de alfabetisering 2015 was ‘Tijd voor
taal’. Stichting LOV organiseerde in samenwerking met de Nieuwe Banier een taalfeest op
10 september 2015. Hierbij waren zowel vrijwilligers van Stichting LOV als deelnemers
van taal- en participatietrajecten aanwezig.
Na de opening kon iedereen meezingen met
Sophie Reekers, die speciaal voor dit Taalfeest een
lied had geschreven. Loes Vos las een gedeelte
voor uit het dagboek van Anne Frank. Daarna kon
iedereen zelf aan de slag tijdens de workshop
stempels maken, die door Eigenwijze Woorden
werd georganiseerd.
Sonya Dias vertelde tot slot het boeiende verhaal
van haar moeder.

Op 29 oktober en op 2 december werden intervisiebijeenkomsten gehouden. Ook
hiervoor werden alle vrijwilligers uitgenodigd. De doelstelling van deze bijeenkomsten
was steeds: deskundigheidsbevordering, teambuilding, het uitwisselen van ervaringen en
het informeren van de vrijwilligers.
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Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers
Het bestuur van Stichting LOV hield op
17 februari 2015 een
informatiebijeenkomst voor de
vrijwilligers van de stichting. Het bestuur
informeerde de aanwezige vrijwilligers in
het gebouw van Dona Daria over de
situatie van Stichting LOV en over de
plannen voor 2015. Het bestuur, het
nieuwe bureauteam en de
vrijwilligerscoaches stelden zich voor.
Verder werd een toelichting gegeven op
de stedelijke projecten die in 2015
werden uitgevoerd: Vertrouwenscoaching
en Ondernemend Nederlands. Het project Vertrouwenscoaching is voor deelnemers die te
maken hebben met moeilijke omstandigheden, zoals huiselijk geweld. Het project
Ondernemend Nederlands is bedoeld voor migranten die redelijk Nederlands spreken en
die bepaalde vaardigheden moeten leren, omdat zij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of
betaald werk willen gaan doen.
Het project Gezinstaalcoaching werd nog aangeboden in de gebieden Kralingen-Crooswijk
en Feijenoord. Dit project werd in samenwerking met logopedie Rotterdam uitgevoerd
voor gezinnen met een kind van groep 2 naar groep 3. Ook de Taallessen aan Huis en de
Groepstaallessen werden beperkt tot Kralingen-Crooswijk en Feijenoord, omdat alleen
voor deze gebieden subsidie werd verkregen.

Kennisontwikkelingsdagen
Stichting LOV heeft in 2015 verschillende bijeenkomsten georganiseerd gericht op
kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.
Denk hierbij aan deskundigheidsbevordering op het gebied van Gezinstaalcoaching,
Vertrouwenscoaching, Goed Gevoel en Nederlands, Ondernemend Nederlands,
voorlichting met betrekking tot Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling,
Signalering en Melding. Stichting LOV werkt hiervoor samen met Indigo Context
(Parnassia Groep), het bedrijfsleven, Bureau Moetd en Werkgroep Veilig Thuis en Dona
Daria.

presentatie door Bureau Moetd
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Toekomst LOV
Stichting LOV wil in 2016 terugkeren naar haar basis: taalles aan huis en
groepstaallessen. Terugkeren naar dat waar de ‘Vrijwilligers aan Zet’ ook goed in zijn,
hun medemensen verder helpen met de verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid
en het geven van zelfvertrouwen.

Juist ook het vergroten van het zelfvertrouwen en het omarmen van de diversiteit en
verscheidenheid van alle mensen, maakt dat mensen met een taalachterstand over de
drempel durven te stappen om mee te doen. Samen in de samenleving, met vallen en
opstaan! Samen, daar staat Stichting LOV voor!

Contact:
Stichting LOV
1e Pijnackerstraat 64
3036 GK Rotterdam
info@stichtinglov.nl
010-7420281
http://www.stichtinglov.nl
www.facebook.com/stichtinglov
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