Maak kennis met:
Fouzia Direk en Haifaa Al Kallas,
twee nieuwe vrijwilligsters van Stichting LOV
Fouzia Direk (37) is Marokkaanse van geboorte en is in 2002 naar Nederland gekomen.
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 heeft ze een aantal
maanden Informatica gestudeerd. 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 Haifa hebben
binnen het project Taal achter de Voordeur veel huisbezoeken verricht 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.

