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Voortgang Actie Veilig Thuis

De gemeente Rotterdam heeft een Actieprogramma ‘Veilig Thuis’. Zoals we in de
vorige Nieuwsbrief schreven, werkt Stichting LOV in dit verband drie sporen uit voor het
bespreekbaar maken van taboeonderwerpen in het kader van de aanpak Schadelijke
Traditionele Praktijken.
Een van de sporen, het lesprogramma Buurtvaders
Betrokkenheid, richt zich op de buurtveiligheid en het
aangaan van de dialoog met elkaar. Hiervoor zijn
inmiddels drie groepen van start gegaan. De deelnemers
zijn van Marokkaanse en Turkse afkomst. De eerste stap
is het opbouwen van vertrouwen en van zelfvertrouwen.
In de lessen is volop aandacht voor het verbeteren van de
Nederlandse taalvaardigheid en het samen bespreken van
bepaalde onderwerpen die te maken hebben met het
rolmodel van de buurtvaders. Ook is er aandacht voor het
bespreekbaar maken van taboeonderwerpen. Daarnaast
vormen het durven spreken en het oefenen van de
spreek- en luistervaardigheid belangrijke onderdelen van
de lessen.
Een tweede spoor betreft het bevorderen van Taal achter de
Voordeur. Dit is een laagdrempelige manier om in contact te
komen met geïsoleerd levende migranten. De deelnemers,
vooral vrouwen, willen graag hun Nederlandse taal verbeteren.
De taalvrijwilliger komt voor een periode van maximaal een
halfjaar bij de deelneemster thuis om haar de Nederlandse taal
te leren. Gaandeweg ontstaat vertrouwen en worden de eerste
stappen gezet naar het doorbreken van het sociaal isolement.
Enkele van de vrouwen die geïnteresseerd waren in dit project zijn doorgeleid naar een
groepstaalles of een coachingstraject. Stichting LOV koppelt vijftien tot twintig
vrijwilligers aan de deelnemers van Taal achter de Voordeur. Voor dit project zoeken we
taalvrijwilligers. Zie onze oproep elders in deze nieuwsbrief.

De twee taalgroepen in de Essalam Moskee, waarover in de vorige nieuwsbrief is
bericht, zijn samengevoegd tot één groep. Met de imam van de moskee is gesproken
over de mogelijkheid om Nederlandse taalles te verzorgen voor jongeren die de Essalam
Moskee bezoeken.

2.

Voortgang project Goed Gevoel en Nederlands

Tot het einde van het jaar vinden vijf groepscursussen Goed Gevoel en Nederlands
plaats, zowel in Rotterdam Noord als in Rotterdam Zuid. Elf vrijwilligers begeleiden deze
groepen. Zij volgden hiervoor taal- en gezondheidstrainingen.

3.

Vrijwilligers gezocht

Voor het project Taal achter de Voordeur zoekt Stichting LOV dringend taalvrijwilligers.
Dus bent u geïnteresseerd om geïsoleerd levende vrouwen te helpen,
meld u dan bij ons aan. Dit kan via info@stichtinglov.nl (zet in het
bericht hoe we u telefonisch kunnen bereiken), op de website
www.stichtinglov.nl staat een aanmeldingsformulier om in te vullen of u
kunt bellen naar 010 742 02 81 (vraag naar Jan van de Vooren of Anna
Marie Hazenberg).

4.

Vrijwilligersbijeenkomst 30 november 2017

Op donderdag 30 november organiseren we van 17.00 tot 20.00 uur een gezellige en
informatieve bijeenkomst voor al onze taalvrijwilligers. Zet deze datum alvast in uw
agenda. De locatie maken we later bekend. En kent u iemand die mogelijk ook
geïnteresseerd is om vrijwilligerswerk voor Stichting LOV te doen? Neem die persoon dan
mee naar de bijeenkomst, zodat we alvast kennis kunnen maken.

5.

Training Kennis van Zaken

Indigo Preventie geeft de training Kennis van Zaken. De training is een tweeluik over het
signaleren van mogelijke psychische problemen bij deelnemers, hoe je met deze mensen
omgaat en naar welke instanties je kunt doorverwijzen. De eerste training vond plaats op
11 oktober. Ook als u daar niet bij bent geweest, kunt u naar de tweede middag komen.
Deze vindt plaats op woensdag 15 november, van 13.00 – 15.30 uur en wordt gegeven
aan de Riederlaan 200. Graag aanmelden via een e-mail aan Jan van de Vooren:
janvandevooren@stichtinglov.nl.

6.

Kerstvakantie

Het is nog wat vroeg, maar omdat de volgende nieuwsbrief begin volgend jaar verschijnt,
melden we het maar alvast: de kerstvakantie van Stichting LOV is van zaterdag
23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018.

De volgende nieuwsbrief van Stichting LOV verschijnt in januari 2018.

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

