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Terugblikken en vooruitkijken
In het afgelopen jaar zette Stichting LOV vooral in op de trajecten
Taal achter de Voordeur. Dat is altijd de basis en de kracht van LOV
geweest. Op deze manier maken we op een laagdrempelige manier
contact met geïsoleerd levende migranten en zorgen we ervoor dat ze uit
dit isolement komen en mee kunnen doen in de samenleving.

Daarnaast gaven de LOV-vrijwilligers groepstaallessen aan de
buurtvaders op Zuid en in de Essalammoskee. Binnen deze
lessen was er aandacht voor de verbetering van de
Nederlandse taalvaardigheid. En ook voor het uitwisselen van
ideeën en gedachten over mogelijke handelingsopties bij
cultureel gebonden overtuigingen. Deze kunnen belemmerend
zijn voor de participatie in de Nederlandse samenleving.
Vorig jaar voerde LOV het project Goed Gevoel en Nederlands uit in opdracht van het
MO-cluster Taal. Dit project richt zich op de groep laaggeletterde migranten met stress,
spannings- en/of somberheidsklachten. Doel is om door het vergroten van de algemene
gezondheidsvaardigheden en de kennis van het Nederlandse zorgsysteem, het gevoel
van welzijn te verbeteren.
Stichting LOV wil in 2018 haar basis verder uitbouwen door meer mogelijkheden te
bieden voor taalles aan huis en groepstaallessen. Zo kunnen we deelnemers verder
helpen met het verbeteren van hun Nederlandse taalvaardigheid en het volwaardig
meedoen in de samenleving.
Verder wil LOV als gesprekspartner meedenken en meepraten over een passend
taalaanbod in de stad Rotterdam, passend bij de behoeftes van de diverse doelgroepen
en passend bij het beleid van de Gemeente Rotterdam en eventuele fondsen.
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Vrijwilligersbijeenkomst november 2017

Donderdagmiddag 30 november 2017: de eerste natte sneeuw van deze winter valt. En
waar kun je dan beter zijn dan op de vrijwilligersbijeenkomst van Stichting LOV en
Stichting Bij Corrie.
In het atelier op de begane grond van het pand aan de 1 e Pijnackerstraat is het warm en
gezellig. De bijeenkomst begint met een welkomstwoord van Jan van de Vooren. Hij
bedankt de vrijwilligers voor het werk dat zij het afgelopen jaar hebben verricht en geeft
een toelichting op het programma van de bijeenkomst.
Dan krijgt Nadia El Khattabi het woord. Zij vertelt vanuit haar eigen ervaring hoe
belangrijk het is om de Nederlandse taal goed te leren spreken. Zij schetst de
omstandigheden waarin haar ouders naar Nederland kwamen en hoe zij, als tweede
generatie migrante, haar ouders heeft geholpen om zich te kunnen redden in Nederland.
Nu zet zij alles in het werk om te zorgen dat haar kinderen correct Nederlands spreken
en volwaardig kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving.
Na een korte pauze is het de beurt aan Anna Marie Hazenberg. Zij geeft een workshop
over leuke en creatieve werkvormen die de vrijwilligers in hun taallessen kunnen
gebruiken. Doordat de aanwezige vrijwilligers volop inbreng hebben in de workshop,
kunnen ze van elkaar leren en ideeën opdoen. En door de goedverzorgde hand-out kan
iedereen thuis alles nog eens rustig nalezen. De opgedane kennis kan meteen worden
gebruikt in de lessen.
De leuke en leerzame bijeenkomst wordt afgesloten met een heerlijk
buffet, gemaakt door de dames van het Ambachtsplein van Stichting
Bij Corrie.
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Vrijwilligersbijeenkomst 15 maart 2018

En er komt weer een bijeenkomst voor onze taalvrijwilligers. Dus pak de agenda en
noteer deze datum er alvast in: donderdag 15 maart 2018 van 17.00 tot 20.30 uur.
Locatie en verdere bijzonderheden volgen.
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Kennismaken met twee nieuwe LOV-vrijwilligsters

Fouzia Direk (37) is Marokkaanse van geboorte en kwam in 2002 naar Nederland. Zij is
getrouwd met een Marokkaanse man en heeft drie dochters van 13, 12 en 5 jaar.
Haifaa Al Kallas (57) vluchtte in 2014 uit Syrië. Zij is al 40 jaar getrouwd en heeft vier
kinderen en zes kleinkinderen.

Fouzia werkte in Marokko gedurende drie jaar bij een
reisbureau. Ook studeerde ze een aantal maanden Informatica.
Toen ze twee jaar in Nederland was, haalde ze binnen acht
maanden het Staatsexamen NT2. De opleiding voor
Staatsexamen B1-niveau heeft ze niet afgemaakt, omdat ze
zwanger was toen ze examen moest doen.

Haifaa kwam als vluchtelinge naar Nederland en is hier gelijk
met Nederlandse les begonnen. Ook zij heeft haar
inburgeringsdiploma gehaald. Het staatsexamen Schrijven
haalde zij vorig jaar. In Syrië studeerde zij na haar huwelijk
islamitische religie en was ze eigenaresse van een kapsalon.
Fouzia en Haifaa volgden beiden de cursus Taal Dichtbij Werkt. Stichting Bij Corrie
organiseert deze taalcursussen voor mensen in de wijk. Bij Taal Dichtbij Werkt leren
mensen op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal. De cursus wordt op locatie
gegeven door gespecialiseerde docenten van Tornante Trainingen. Binnen dit project
liepen Fouzia en Haifaa zes weken stage bij Stichting LOV. Fouzia en Haifaa hebben voor
het project Taal achter de Voordeur veel huisbezoeken afgelegd en intakegesprekken met
deelnemers gevoerd. Vervolgens hebben zij koppelingen met de deelnemers en
taalvrijwilligers tot stand gebracht.
Nu de stage is afgelopen blijven zij als vrijwilligsters dit werk doen voor Stichting LOV. Zij
gaan soms mee naar de gemeente, bijvoorbeeld naar een overleg over ‘verborgen
vrouwen’, of naar bijeenkomsten van andere organisaties. Ook treden zij af en toe op als
tolk in de gesprekken. Bovendien gaat Fouzia actief aan de slag als sleutelpersoon
Schadelijke Traditionele praktijken en Verborgen Vrouwen. Fouzia werkt vier dagen per
week als vrijwilligster en Haifaa drie dagen.

5.

Marja Kapteijn, taalvrijwilligster in Rotterdam-Zuid
Marja is oorspronkelijk beeldend kunstenaar en werkte daarnaast
gedurende zestien jaar als docent beeldende vakken op een
middelbare school. Nu ze vervroegd met pensioen is, wil ze zich, naast
het schilderen, ook voor anderen inzetten en gaat ze op zoek naar
vrijwilligerswerk. Dan ziet zij een folder van Stichting LOV en besluit
Nederlandse taalles te gaan geven aan migranten.

Aan de slag
Ze begint met een project Taal achter de voordeur en geeft
Nederlandse les aan een jonge Turkse vrouw. Deze vrouw is aan huis
gebonden doordat ze een baby heeft. Nadat ze de vrouw een halfjaar
heeft begeleid, gaat Marja verder met een groep dames in Rotterdam Zuid. Ze doet met
deze vrouwen het project Goed Gevoel en Nederlands. Deze lessen worden samen met
Indigo Preventie gegeven. De groep bestaat uit verschillende nationaliteiten, waaronder
Turks, Marokkaans en Pakistaans. De dames spreken al behoorlijk Nederlands en willen
vooral beter leren lezen en schrijven in het Nederlands. Daarmee gaat Marja aan de slag.
Wat het lesgeven aan een groep zo leuk maakt volgens Marja, is dat je zoveel respons
krijgt van de deelneemsters.

Assertief
Marja leert de vrouwen zelfredzamer en mondiger te worden. Ze merkt echt dat de
vrouwen vooruit gaan door de lessen. Een mooi voorbeeld hiervan geeft een van de
deelneemsters als zij de lesruimte binnenkomt en ziet dat de dame van Indigo op ‘haar’
plaats zit. “Dat is míjn plaats” is haar spontane reactie. Assertiviteit in de praktijk
gebracht!
Bezige bij
Naast haar werk voor Stichting LOV doet Marja vrijwilligerswerk bij kindermuseum Villa
Zebra. Voor kinderen verzorgt ze daar workshops die aansluiten bij de tentoonstelling die
op dat moment in Villa Zebra is te zien.
Doe ook mee!
Marja roept mensen op om ook vrijwilligerswerk bij Stichting LOV te gaan doen. “Het is
leuk om vrouwen te leren zelfredzamer te zijn. Je ziet al heel vlug resultaat. De
deelneemsters kunnen vrij snel zelf een afspraak maken bij de huisarts of een gesprek
voeren op school. Het is daardoor heel dankbaar werk.”
Wil je gehoor geven aan de oproep van Marja en je inzetten als vrijwilliger voor Stichting
LOV? Neem dan contact met ons op. Hieronder vind je onze contactgegevens.
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