16 mei 2011: Themafeest van Stichting LOV - Vrijwilligers en deelnemers genoten van 'Bazar Aisha'
Afgelopen zaterdag 14 mei vond het succesvolle themafeest 'Je Eigen Weg' plaats, georganiseerd door
Stichting LOV in LCC 't Klooster (Afrikaanderwijk). Vrijwilligers en deelnemers van de diverse taal- en
participatieprojecten van de stichting, genoten van de feestelijke dag. Hoogtepunt van het feest was het
toneelstuk 'Bazar Aisha', gespeeld door het Rotterdamse Wijktheater.
'Bazar Aisha'
Aisha is een vrouw, die haar droom wil verwezenlijken en een eigen winkel gaat starten. Daarbij komt veel
meer bij kijken dan ze oorspronkelijk dacht en ook in haar privéleven kondigen zich veranderingen aan.
Door hulp uit de buurt te aanvaarden, kan ze deze problemen achter zich laten. Het was voor iedereen
een heel bijzondere voorstelling. De acteurs zijn zelf nog bezig met het leren van de Nederlandse taal. In
het toneelstuk kwamen de diverse obstakels bij het vinden van je eigen weg in Nederland als migrant aan
bod. Daardoor konden de deelnemers in het publiek, die door LOV vrijwilligers coaching krijgen bij het
leren van de Nederlandse taal, zich met de acteurs identificeren. Maar ook de vrijwilligers herkenden vele
situaties.
'Je eigen weg'
'Je eigen weg' was het onderwerp van het LOV Themafeest 2011. Tijdens de gesprekken na afloop van het
toneelstuk werd duidelijk dat bijna iedere aanwezige - deelnemer of vrijwilliger - hiermee op eigen wijze
bezig is. Je eigen weg vinden of je eigen weg daadwerkelijk gaan: in een nieuw land, in een nieuwe stad, in
een andere cultuur, maar ook op de arbeidsmarkt of in een nieuwe levensfase. De LOV vrijwilligers helpen
hun deelnemer de eigen weg in Rotterdam en Nederland te vinden: door taalcoaching en andere
begeleidingsvormen.
Gedichten
De deelnemers leerden na het toneelstuk 'elfjes' (kleine gedichten bestaande uit elf woorden) te
schrijven. Zij presenteerden trots hun deels heel aangrijpende gedichten: over het toneelstuk, over de
liefde, over familiebanden en heimwee, maar ook over het belang van de Nederlandse taal. "Lesgevers.
Nederlandse les. Ze zijn behulpzaam. En leren ons veel. Gesprek ".
10 jaar vrijwilligerswerk bij het LOV
Hatice Turkmen, voorzitter van het bestuur van Stichting LOV, feliciteerde de LOV jubilaris Anny BerghoutVermeulen met 10 jaar vrijwilligerswerk bij Stichting LOV en haar onvermoeibare inzet voor de
participatie van migrantenvrouwen in Rotterdam. Zij hield altijd van aanpakken en heeft haar deelnemers
ook met allerlei praktische problemen daadkrachtig geholpen.
Stichting LOV
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. Wilt u ook als vrijwilliger aan de slag voor LOV? Ga naar
www.stichtinglov.nl!

