2016 Taal achter de voordeur
Het project Taal achter de voordeur is bedoeld voor migrantenvrouwen die zich niet goed
zelfstandig kunnen redden in de Nederlandse samenleving. Zij nemen geen deel aan
activiteiten buiten de deur, omdat ze dat niet kunnen, mogen of durven. Het streven is in
november met dit project te starten.
Een taalvrijwilliger van Stichting LOV geeft twintig weken lang Nederlandse les
bij een migrantenvrouw thuis. De lessen zijn elke week en duren ongeveer
anderhalf uur.
De lessen zijn gericht op de alledaagse praktijk en vooral op het doorbreken van het
sociale isolement. Er wordt aan diverse doelen gewerkt, zoals een gesprek met de
huisarts, zelfstandig boodschappen doen, een gesprek met de leerkracht op school van
de kinderen of alleen reizen met het openbaar vervoer. De deelnemer leert steeds een
beetje beter Nederlands en maakt kennis met de Nederlandse samenleving. Samen met
de vrijwilliger maakt de deelnemer ook kleine uitstapjes in de buurt of in de wijk. Dit kan
een wandeling zijn, een bezoek aan een winkel of een bezoek aan een buurthuis. Zo
worden de deelnemers die niet door bestaande groepsactiviteiten worden bereikt, uit hun
isolement gehaald. Als er sprake is van een opzettelijk isolement, dat wil zeggen
verborgen vrouwen, is er aandacht voor doorverwijzing naar een andere instantie.
De vrijwilliger en de deelnemer maken vooraf afspraken over wat de deelnemer wil leren.
Bijvoorbeeld: leren hoe zij met de docent van hun kind kan praten en hoe zij aan de
huisarts kan vertellen wat de klachten zijn. Daarnaast kan de taalvrijwilliger ook
onderwerpen bespreekbaar maken over de leefsituatie van de deelnemer. Zo werken zij
aan persoonlijke groei en verbetering van de sociale contacten van de deelnemer. Aan
het eind van het lestraject krijgt de deelnemer een certificaat van deelname en wordt
gekeken welke mogelijkheden er zijn voor doorstroom/uitstroom van de deelnemer.
LOV zoekt nog mensen die geïnteresseerd zijn om als taalvrijwilliger Taal achter
de voordeur te geven. Je krijgt een uitgebreide deskundigheidsbevordering als
taalvrijwilliger voor Taal achter de voordeur. Je kunt je aanmelden via
lisannemaliepaard@stichtinglov.nl.
Ook kunnen deelnemers zich aanmelden voor Taal achter de voordeur.
Aanmelden kan via info@stichtinglov.nl of via
http://www.stichtinglov.nl/contact/aanmeldingsformulieren/ik-wil-taalles-of-coachingkrijgen (www.stichtinglov.nl).

