Twee nieuwe LOV projecten: Vertrouwenscoaching en Gezins-taalcoaching
Het LOV (Leer en Ontmoetingsproject voor Vrouwen) is zojuist met twee geheel nieuwe en innovatieve
projecten gestart.
Het project Gezins-taalcoaching is speciaal voor gezinnen, waarvan zowel de ouders als de kinderen (2-5
jaar) nog niet zo goed de Nederlandse taal beheersen. Eerst krijgen de ouders een cursus van 3 maanden.
Tijdens de cursus wordt gewerkt aan het Nederlands, maar wordt ook informatie verstrekt over de taal
van hun kinderen. Er wordt bijvoorbeeld besproken wat goed taalaanbod en wat taalstimulatie is. Daarna
wordt er 3 maanden lang taalcoaching aan de ouders en kinderen thuis gegeven. Hierbij wordt er gekeken
wat het gezin precies nodig heeft. Zowel ouders als kinderen leren beter Nederlands te spreken, met
anderen, maar vooral ook met elkaar. Binnen dit project wordt samengewerkt met de logopediepleiding
van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken en wordt voorlopig alleen in Kralingen-Crooswijk uitgevoerd.
Bij het project Vertrouwenscoaching draait het om het coachen van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk
geweld. Jaarlijks krijgt de politie landelijk zo'n 65.000 meldingen van huiselijk geweld, een fractie van het
werkelijk aantal gevallen van geweld thuis. In de meeste gevallen gaat het hierbij om vrouwelijke
slachtoffers. Het geweld is niet altijd fysiek, maar het kan ook betekenen dat de vrouw gekleineerd of
geïntimideerd wordt. Migrantenvrouwen die de taal niet goed beheersen hebben bovendien een extra
probleem. Als je de taal niet goed begrijpt en spreekt is het extra moeilijk om hulp te zoeken of je
gevoelens te uiten. Hierdoor is het extra moeilijk is om zelf tot oplossingen te komen. De 30 aan dit
project deelnemende vrouwen uit Rotterdam en omstreken worden gedurende 6 maanden wekelijks
thuis bezocht. Doelstelling van het project is, dat de vrouwen na dit half jaar krachtiger en weerbaarder
zijn geworden.
Het LOV heeft veel ervaring met het begeleiden kwetsbare migrantenvrouwen, met de hulp van de vele
vrijwilligers die thuis kunnen coachen. De vrijwilligers kunnen een luisterend oor bieden, advies geven en
desnoods doorverwijzen naar instanties zoals juridische hulpverlening. Nieuwe vrijwilligers krijgen een
interne training voordat zij aan de slag gaan en worden daarna verder begeleid door één van de
professionele begeleiders.

