Maak kennis met:
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.”

