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Afgeronde projecten

Project Goed Gevoel en Nederlands 2016
Doel van het project
Stichting LOV heeft in 2016 een project Goed Gevoel en Nederlands afgerond. Er vonden
vijf groepscursussen plaats in de gebieden Noord, Feijenoord, Charlois en Slinge. Doel
van het project was om bij zestig tot tachtig migrantenvrouwen en -mannen de
taalvaardigheid te verbeteren, de gezondheidsvaardigheden te verhogen en de
psychische gezondheid te verbeteren.

Lees meer over dit project in de bijlage in de e-mail.
Laagdrempelige aanpak bespreekbaar maken ‘Schadelijke Traditionele
Praktijken’ en inzet sleutelpersonen
Stichting LOV kreeg van de .gemeente Rotterdam in het kader van het Actieprogramma
Veilig Thuis de opdracht een aantal sporen uit te werken voor de ‘Laagdrempelige aanpak
bespreekbaar maken Schadelijke Traditionele Praktijken en inzet Sleutelpersonen’. We
volgden hiervoor drie sporen.

Lees meer over dit project in de bijlage in de e-mail.

2.

Doorlopende trajecten

Met twee langlopende trajecten gaan we in 2017 ook gewoon door. Dat zijn:

Taalles op basisscholen voor moeders van leerlingen
Deze lessen op basisscholen zijn bedoeld voor moeders van leerlingen van die
basisschool. Zij willen in een groep taalles krijgen en zich verder ontwikkelen in de
Nederlandse samenleving. De groepen bestaan uit drie tot acht personen en de lessen
duren een half jaar. Het geoefende wordt direct in de praktijk gebracht door zelf
informatie te verzamelen of samen op pad te gaan.

Eén-op-één lessen
Deze lessen zijn bedoeld voor migranten die zich niet goed zelfstandig kunnen redden in
de Nederlandse samenleving en niet deelnemen aan activiteiten buiten de deur omdat ze
dat niet kunnen, mogen of durven. De lessen zijn gericht op de alledaagse praktijk. Er
wordt aan diverse doelen gewerkt, zoals een gesprek met de huisarts, met de leerkracht
of alleen reizen met het openbaar vervoer.
De deelnemer leert steeds een beetje beter Nederlands en maakt kennis met de
Nederlandse samenleving. Zo worden deelnemers, vooral de migranten die niet door
bestaande groepsactiviteiten worden bereikt, toch uit hun isolement gehaald. Na deze
laagdrempelige taallessen weet circa 80% van de veelal geïsoleerde deelnemers, toch de
stap te maken naar activiteiten buitenshuis.

Wilt u een bijdrage leveren aan de projecten van Stichting LOV, neem dan contact op met
janvandevooren@stichtinglov.nl.
3.

Taalgroepen in de Essalam Moskee
In het voorjaar 2017 is een taalvrijwilliger van Stichting
LOV gestart met een tweetal taalgroepen binnen de
Essalam Moskee in Rotterdam Zuid. De taallessen aan de
groepen vrouwen vinden eenmaal per week plaats. Tijdens
de lessen worden allerlei onderwerpen van het dagelijks
leven besproken en wordt gewerkt aan de verbetering van
de Nederlandse taalvaardigheid. Diverse onderwerpen
zoals kennismaken, boodschappen doen, gezondheid,
vrijwilligerswerk, geldzaken, wonen en activiteiten in de
omgeving komen aan bod. Daarnaast is er ook aandacht
voor onderwerpen als
man-vrouwverhoudingen, veilig opgroeien, sociale invloed
vanuit de eigen gemeenschap én van buitenaf én
handelingsopties bij mogelijke taboe-onderwerpen.

De taalgroepen richten zich zo op de verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid én
ook op het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen die betrekking hebben op
het volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving. De taalgroepen worden
georganiseerd in opdracht van het Actieprogramma Veilig Thuis van de Gemeente
Rotterdam.
Na de zomervakantie gaan de groepen door en starten we ook nog met een
mannengroep. We zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die actief
willen zijn binnen de taalgroepen in de Essalam Moskee. Neem contact op met Anna
Marie Hazenberg amhazenberg@stichtinglov.nl.

4.

Vrijwilligersbijeenkomsten

Op maandag 12 en dinsdag 13 juni organiseerde Stichting LOV in samenwerking met
Stichting Bij Corrie taalvrijwilligersbijeenkomsten in Rotterdam Noord en Zuid.
Tijdens de bijeenkomsten konden de vrijwilligers van beide stichtingen een training volgen over
het leren van de Nederlandse taal. Verschillende invalshoeken voor de taallessen werden
besproken. Ook kwam ter sprake wie je bent als persoon en daarmee ook als
taalvrijwilliger.

Verder zijn er door de deelnemers volop ervaringen uitgewisseld. Dit was extra boeiend
omdat er taalvrijwilligers in alle soorten en maten aanwezig waren: ervaren en minder
ervaren vrijwilligers, één-op-één-begeleiders en taalvrijwilligers met een groepje cursisten,
coaches van analfabeten en begeleiders van hoogopgeleide vrouwen, jonge en wat oudere
vrijwilligers. Ook kwamen de vrijwilligers uit alle mogelijke windstreken.
Na afloop kon er nog gezellig worden nagepraat. Ook van die mogelijkheid is ruimschoots

gebruik gemaakt.

5.

zomervakantie

De zomervakantie in onze regio is dit jaar van 8 juli tot en met 20 augustus. Dit betekent
dat de kantoren van Stichting LOV dan gesloten zijn. Op maandag 21 augustus staan de
medewerkers u graag weer te woord of ontvangen u op een van de kantoren.

We wensen u alvast een fijne zomervakantie!
De volgende nieuwsbrief van Stichting LOV verschijnt in september 2017.

Klik hier als u de nieuwbrief van Stichting LOV niet meer wilt ontvangen.

