18 maart 2011: Stichting LOV aan de kook!
Afgelopen vrijdag 18 maart vond een geslaagd kookfestijn plaats in Rotterdam noord. Stichting LOV
organiseerde een kookworkshop. Vier dames die nog in traject zijn bij LOV om de Nederlandse taal te
leren, waren deze dag niet de student maar de chef. Zij leerden hun favoriete recept aan 12 Nederlandssprekende vrijwilligers. Het resultaat was een vrolijke én smakelijke middag vol gebabbel.
Stichting LOV is een vrijwilligersorganisatie die diverse taal- en participatieprojecten voor
migrantenvrouwen biedt. Projecten omvatten o.a. taalles aan huis, individuele coaching naar
vrijwilligerswerk en groeplessen in de wijk. Alle lessen worden geboden door vrijwilligers die
professionele begeleiding krijgen vanuit het LOV. De stichting organiseerde de kookworkshop in het kader
van de landelijke actie NL Doet. Binnen deze actie van het Oranjefonds worden zoveel mogelijk mensen
gestimuleerd tot het kennismaken met vrijwilligerswerk. De inschrijving voor deze kookworkshop was al
snel vol: 12 vrijwilligers stonden vrijdagmiddag vol enthousiasme klaar in de prachtige kookstudio om
heerlijke Somalische, Portugese en Franse recepten in de vingers te krijgen.
Marion Schachtschabel, trajectbegeleider bij LOV, legt uit: 'met deze workshop kunnen de vrijwilligers
kennis maken met onze doelgroep: migrantenvrouwen met een taalachterstand. Samen gezellig bezig zijn
en de Nederlandse taal oefenen staat ook in het vrijwilligerswerk bij LOV centraal. We hopen dat
sommige deelnemers zo enthousiast worden dat ze les gaan geven bij LOV. Bovendien is het voor de chefs
een grote mijlpaal: zij hebben vandaag in hun beste Nederlands hun recepten moeten uitleggen en
presenteren. Het ging ontzettend goed en de vrouwen zijn trots op het resultaat!'. Het resultaat mag er
inderdaad zijn, want niet alleen staan er talloze heerlijke gerechten op tafel, ook zitten de dames
geanimeerd samen te praten..in het Nederlands! Alle vrouwen zijn enthousiast over de dag en gaan
tevreden en met goed gevulde buiken naar huis. Een vrijwilliger meldt zicht meteen aan: 'ik wil ook als
vrijwillige coach aan de slag!'. Wilt u meer weten over vrijwillig coachen bij stichting LOV? Zie
www.stichtinglov.nl voor meer informatie.

