NIEUWE BRABANDERS
en activiteiten waarmee zij de taal kunnen leren
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Voorwoord
In deze editie laten we de Nieuwe Brabanders aan het woord. Zij zijn in een ander land geboren en wonen sinds kort of sinds iets langer samen met ons in Brabant. Hoe vergaat dat
ze? Wat vinden ze positief aan het leven hier en waar lopen ze juist tegenaan? Hoe gaat
het met het leren van de taal en met integreren? Waar zouden ze onze hulp bij kunnen
gebruiken? De portretten van de Nieuwe Brabanders geven antwoord op deze vragen en
geven eveneens een mooi inkijkje in hoe het is om nieuw in Brabant te zijn. Tegelijkertijd is
het erg inspirerend om te lezen wat deze mensen in korte tijd bereikt hebben!
Om mee te kunnen doen in Nederland is het belangrijk om
de Nederlandse taal te beheersen. Veel Nieuwe Brabanders
zijn inburgeringsplichtig en leren de taal in de inburgeringsles of met behulp van een taalbuddy. Maar met het leren van
een taal is het net zoals met het halen van het rijbewijs, ‘Je
leert pas echt rijden als je je rijbewijs hebt’; een taal leer je
pas echt in de praktijk. Niet elke Nieuwe Brabander heeft meteen een baan of opleiding waarin hij deze praktijkervaring
met taal op kan doen. In tegendeel, vaak duurt dat een tijd en
is de behoefte aan activiteiten en andere mensen leren kennen groot. Gelukkig komen onze samenwerkingspartners
aan deze behoefte tegemoet. In dit boekje lees je een aantal voorbeelden van vrijetijdsbesteding (zoals handwerken,
sport, kunst en koken), waarbij tegelijk met de taal geoefend
wordt. Dit zijn echt win-win-situaties: Nieuwe Brabanders

komen uit hun isolement, doen iets wat ze leuk vinden en
kunnen volop oefenen met de taal. Soms is er sprake van
wederkerigheid: ‘in ruil voor’ extra taalles helpen ze in de
keuken (Broodje Aap Linke Soep) of in de tuin (Klussen Team
Helmond).
De verhalen van Nieuwe Brabanders en de mooie initiatieven
die we in dit boekje uitlichten dragen bij aan een Brabant
waarin iedereen meedoet. Dat is de ambitie van Cubiss en
daarom geven we deze verhalen graag een podium. Dat hebben ze verdiend!

Nieke Geschiere
Adviseur Cubiss

‘Ik voel me nu Nederlander en
dat komt door de taal’
Ferdinand Igbeche uit Nigeria begon zijn nieuwe leven op 10 december 1999. Toen trouwde hij met
zijn Nederlandse vrouw. Het was voor hem een nieuw begin. Ze gingen in Udenhout wonen en
kregen drie kinderen. Voor hun huwelijk was hij ongeveer zes jaar in Nederland en kon behoorlijk
goed Nederlands spreken en schrijven. De taal leren vond hij niet makkelijk, maar wel belangrijk.
Nu moedigt hij anderen aan om Nederlands te leren. “Als je de taal leert, heb je mogelijkheden. Door
de taal te kennen, ken je de mensen en de cultuur.”
Zijn eerste Nederlandse lessen waren geen succes. “Het was
veel te simpel. De docente wees iets aan en zei dan “beker”
of “lepel”. Zo kan ik het zelf ook. Ongeletterden zaten samen
in een klas met universitair geschoolden. Dat daagt niet uit
en ik wilde meer.” Met een afgeronde academische studie
Onderwijskunde regelde Ferdinand zijn zelfstudie. Hij ging
NT2 studeren, twee avonden in de week, en betaalde dat zelf.
In een jaar tijd leerde hij Nederlands.

“Door het nieuws te luisteren en naar
kinderprogramma’s te kijken, leer je veel.”

Ferdinand Igbeche

Ferdinand spreekt vier lokale talen van Nigeria en Engels.
“Engels is een voordeel en een nadeel. Nederlanders zijn
vriendelijk en helpen graag. Ook oudere mensen zijn bereid
om Engels te praten. Als je je kunt redden in het Engels,
waarom zou je dan Nederlands leren? Je blijft hierdoor in
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je eigen taal en bent buitengesloten. Als je hier wil blijven,
moet je de taal leren. Je kunt dan sneller groeien op je werk
doordat je weet wat er wordt gezegd en geschreven.”
Naast ICT’er is hij ook voorganger in een christelijke kerk. “Het
is een Nederlandse kerk met 25 nationaliteiten, Nederlandse
gebruiken en Nederlandse diensten die in het Engels worden
vertaald. We sporen mensen aan om Nederlands te praten.
Veel kerkgangers zijn op ons advies Nederlands gaan leren
om werk te vinden.”
“Taal is de ingang, de bron van alles. Als je de taal kent, kun
je elkaar begrijpen en samen leven. Door de taal leer je de
cultuur kennen en dan heb je mogelijkheden. Ik voel me nu
Nederlander en dat komt door de taal.”

Wortel Schieten
Voor het project ‘Wortel Schieten’ gingen HAS-studenten van de minor Plant(w)aardige Toekomst
samen met nieuwkomers op bezoek bij boeren in Den Bosch. Ook deden ze samen boodschappen
(de ‘supermarkt-safari’) en kookten ze samen. Met als doel zichzelf te ontwikkelen én nieuwe
voedingsproducten te bedenken. Dat is gelukt! Syrische en Eritrese mensen hebben veel kennis over
plantaardige voeding en de deelnemers hebben veel over elkaars eetcultuur geleerd. Ook zijn er drie
nieuwe producten ontwikkeld, waaronder het cigkofte-broodje; een afgeleide van het Brabantse
worstenbroodje zoals we dat in Nederland kennen, gevuld met bulgur, groenten en
Syrische kruiden.

Het Eetschap
Breda

“De taal van
eten is een
universele taal.”

Dalila Sayd, initiator van Wortel Schieten, schakelde haar
netwerk in om deelnemers te werven voor het project.
Studenten deden vanuit HAS Hogeschool mee en via
verschillende vrijwilligers van Vluchtelingenwerk kwam
Dalila in contact met nieuwkomers. Voornamelijk jongens;
drie Eritreeërs, zes Syriërs en een Iranees. Het project heeft
inmiddels twee keer plaatsgevonden. Voorbereidingen voor
een derde editie zijn in volle gang. De komende editie richt
zich op Oost-Europese arbeidsmigranten.

kwam Google Translate veelvuldig van pas. De boeren die
bezocht werden zijn vooraf geïnstrueerd om geen dure
woorden en jargon te gebruiken. Ook hebben we gemerkt
dat een plenaire uitleg minder goed werkt voor deze groep,
een activiteit, zoals de supermarkt-safari juist wel.” aldus
Dalila Sayd.

Het thema was integratie & gezondheid, daarom was de GGD
ook betrokken bij het project.

Contactpersoon

Tips voor het omgaan met de taalbarrière? “De taal van eten
is een universele taal. En waar de communicatie vastliep,
9

Fotografie: Vita Devies

Dalila Sayd
dalila@heteetschap.nl

‘Als het niet van je wordt
gevraagd, doe je het niet snel’
Toen de Tsjechische Milan Pinteš (35) vier jaar geleden voor werk naar Nederland kwam, volgde
hij eerst een privécursus. Later volgde een extra training vanuit het bedrijf waar hij werkt, maar
echte conversatie blijft lastig. “Ik zit nu op A1-niveau en kan Nederlands lezen en praten maar de
voertaal op de werkvloer is altijd Engels geweest. Dat maakt het niet makkelijk om goed Nederlands
te leren maar als je wilt, kun je het leren. In het begin waren zinnen voor mij één lang woord, maar
inmiddels weet ik beter.”
In 2014 startte hij bij een bedrijf in Breda. Nederland beviel
hem en hij besloot te blijven. “Wat ik mooi vond waren alle
blije mensen op de fiets. Daar snapte ik niets van. Tot ik zelf
ging fietsen en ook begon te lachen.” Milan kreeg een nieuwe
baan bij Soda Stream in Rijen. Als production supervisor
geeft hij nu leiding aan zo’n honderd medewerkers. Tachtig
procent daarvan is Pools en de voertaal is Engels. Hij zou zijn
Nederlands graag verbeteren. “Ik begin een gesprek nu vaak
in het Nederlands maar stap over op Engels als het lastig
wordt. Meestal eindig ik weer in het Nederlands.”

Milan Pinteš

Als je ergens woont moet je altijd proberen de lokale taal
te spreken, vindt Milan. “Het gaat om respect voor de
inwoners van een land. Waarom moeten zij een andere
taal spreken?” Dat is makkelijker gezegd dan gedaan in een
werkomgeving waar bijna iedereen Engels praat. “Daardoor
gaat Nederlands leren zeker trager”, zegt Milan. “Ik mail
soms in het Nederlands maar als het niet van je wordt
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gevraagd, doe je het niet snel. Hopelijk kan ik meer leren
door boeken te lezen.”

“Ik zou graag Nederlandse vrienden maken
en met een Nederlandse vriendin zou het
helemaal snel gaan, haha!”
Milan ziet dat veel van zijn collega’s bang zijn om fouten te
maken. “Onnodig, want Nederlanders vinden het mooi als
je probeert Nederlands te praten en stimuleren je dan ook.”
Zelf vindt hij het geen ingewikkelde taal. “De g uitspreken
kan ik inmiddels goed, maar de ui-klank blijft moeilijk. Dat
zoveel woorden op -tje eindigen vind ik grappig. Ik merkte
laatst in een gesprek met mijn ouders dat ik een mix sprak
van Tsjechisch, Engels en Nederlands. Daar snapten zij
helemaal niet van.”

‘Taal is de basis om te
communiceren met mensen’
Liefde was voor Kroatische Slavica Barvalac (38) de reden om naar Nederland te komen, zeventien
jaar geleden. Eerder vluchtte ze met haar familie naar Noorwegen, terwijl haar Bosnische man
Darko (38) vanuit voormalig Joegoslavië naar Nederland kwam. Jaren later hervonden de twee
elkaar in Brabant. Na Noors leerde Slavica in korte tijd Nederlands. “In Noorwegen heb ik ervaren
hoe moeilijk het is als je de taal niet spreekt. Daarom wil ik altijd zo snel mogelijk de taal leren van
het land waar ik woon.”
De twee geliefden kenden elkaar al voor de oorlog. Op hun
vijftiende hadden ze kort verkering en nadat ze waren
gevlucht bleven ze brieven schrijven. “Samen met een
vriendin ging ik naar Nederland. Darko en ik hadden elkaar
lang niet gezien. Ik had niet verwacht dat we verliefd zouden
worden, maar blijkbaar was het voorbestemd.” In Noorwegen
moest ze direct naar het gymnasium, ook al kende ze de
taal niet. “Gelukkig ging het makkelijk. Ik heb altijd een
talenknobbel gehad. Op jonge leeftijd heb ik mezelf Engels
geleerd. Dat kwam ook goed van pas in Noorwegen’’

“In Nederland moest ik het Noors in mijn
hoofd wegduwen om ruimte te maken voor
Nederlands.”

Slavica Barvalac

Met succes, in een jaar tijd zat ze op niveau NT2-B2. Daarna
werd ze zwanger van hun eerste dochter. “Hierdoor zakte
de taal wat weg. We hebben onze beide dochters tweetalig
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opgevoed zodat zij kunnen praten met familieleden, die
nu verspreid wonen over verschillende landen.” Door de
contacten op de peuterspeelzaal en basisschool plus haar
opleiding voor maatschappelijke zorg leerde Slavica steeds
beter Nederlands. Thuis praat ze nu ook Nederlands. “Ik
snap niet hoe jonge mensen hier jaren kunnen wonen en
niks begrijpen. Taal is de basis om te communiceren met
mensen.”
Nederland is drukker dan Noorwegen, vindt ze, en lijkt qua
mentaliteit meer op Kroatië. “In Noorwegen duurt het lang
voordat mensen zich openstellen, terwijl er in Nederland een
mix van culturen is. Mensen kijken hier niet op van iemand
uit het buitenland. In het begin dacht ik dat ik altijd een
buitenlander zou blijven. Je ziet het aan me, je hoort het aan
me. Toch is mijn gevoel de laatste jaren veranderd. Na een
familiereünie in Kroatië, waar vooral de oudere mensen nog
steeds wonen, kom ik thuis in Nederland.”

‘Zonder de taal kun je
elkaar niet begrijpen’
47 dagen was de Syrische Mohammed Al Saydali (29) onderweg vanuit Libanon naar Nederland.
Een tragische reis waarbij hij uiteindelijk met 720 anderen van een schip werd gehaald. Op 27
september 2014 kwam hij in Nederland, een datum die hij nooit vergeet. Het was het beginpunt van
een nieuw avontuur: een eigen zaak. Het duurde echter nog jaren voordat hij van start kon, en in die
tijd bleek het moeilijk om de taal te leren.
Via het asielzoekerscentrum in Ter Apel en zeven andere
plaatsen kwam hij in vier maanden tijd naar Breda. “In de
centra waren we veilig en hadden plezier, het was het beste
deel van de reis”, zegt hij daarover. Het starten van een eigen
zaak bleek echter niet eenvoudig. Na een lange weg van
tegenslagen en eenzaamheid kon hij in het voorjaar van 2019
eindelijk Mo’s falafel openen in de Foodhall Breda. “Na drie
rottige jaren ben ik nu echt aangekomen in Nederland. Dit
was mijn droom en die heb ik kunnen verwezenlijken’’

“Ik ben altijd hoopvol gebleven. Als ik iets
in mijn hoofd heb, ga ik door tot ik
het heb bereikt.”

Mohammed Al Saydali

Mohammed loopt geregeld tegen stereotypen aan. “Ik zie
angst in de ogen van Nederlanders. Ze hebben vooroordelen
over vluchtelingen. Daardoor is het moeilijk om contact te
krijgen.” Hij haalde zijn inburgeringsdiploma. De eerste
woorden die hij leerde waren ‘Eet smakelijk’ en bitterballen
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vindt hij erg lekker, ook al is hij nu vegetarisch. In zijn zaak
redt hij zich wel in het Nederlands, maar een goed gesprek
blijft lastig. “Zonder de taal kun je elkaar niet begrijpen.
Je snapt de cultuur en de relaties niet. Nederlands is niet
moeilijk, dus ik hoop snel meer te leren.”
Via het Buddyproject in Breda heeft hij sinds anderhalf
jaar enkele vrienden met wie hij Nederlands probeert te
spreken. Ze vallen echter snel terug op Engels. “Ik wil meer
Nederlandse vrienden krijgen om te kunnen oefenen. Ook wil
ik via televisie en cartoons meer woorden leren.” Mohammed
is ambitieus en heeft grootse plannen met zijn falafelzaak.
“Ik wil het menu uitbreiden en in andere steden starten. Als
het eten maar authentiek blijft en niet commercieel, dat vind
ik heel belangrijk.”

Broodje Aap & Linke Soep
Broodje Aap & Linke Soep; klinkt leuk, maar wat is het precies? Broodje Aap & Linke Soep is
een interculturele lunch- en cateringservice. Nieuwkomers1 bereiden in de Tilburgse Boomstraat
lunchgerechten voor bedrijven en particulieren. Geen simpele broodjes kaas, maar spannende
gerechten uit Afrika, Azië, Europa en het Midden-Oosten staan op de kaart. Smakelijke gerechten
zijn niet de enige opbrengst: als de nieuwkomers samenkomen om te koken, werken ze ook aan
hun werknemersvaardigheden en hun Nederlandse taalvaardigheid. Ook worden toekomstplannen
gemaakt voor werk en/of opleiding en worden ze begeleid in het verwezenlijken van die plannen.

Broodje Aap & Linke Soep
Tilburg

Broodje Aap & Linke Soep biedt drie verschillende programma’s: het participatieprogramma, de horecatraining en een
traject speciaal voor alfabetiseerders. De horecatraining is
het ‘hoogst haalbare’ en volgt vaak op (één van) de andere
twee trajecten. Bij deze training is het dan ook de bedoeling
dat de deelnemers uiteindelijk doorstromen naar werk.
Eén van de deelnemers, een Irakese dame, heeft de horecatraining gevolgd en werkt nu bij Broodje Aap & Linkse Soep
als vrijwilliger. De ambitie is om haar tot betaalde kracht
te maken.

van Broodje Aap & Linke Soep). Belangrijke voorwaarde is
dat alleen in het Nederlands gesproken wordt. De les is niet
schools, maar wordt juist op een contextrijke, praktische
manier ingericht. Bijvoorbeeld door met de groep over een
specifiek thema zoals ‘winter’ te praten, door met elkaar
een taalspelletje te doen of de krant te lezen. Als de ‘taalles’
voorbij is, gaan de deelnemers de aanschuiflunch bereiden.
Ze doen dat in duo’s (met een vrijwilliger – die ook weer Nederlands met ze spreekt) en beginnen met het maken van
een lijstje van wat zoal bereid moet worden.

Zoals vermeld is koken niet het enige wat de groepen doen.
Voorafgaand aan het koken en tijdens het koken wordt geoefend met werknemersvaardigheden en taal. Het taalaanbod wordt begeleid door vrijwilligers2 en door Rian van Pelt
(geïnterviewde voor dit stuk, NT2-docent en initiatiefnemer

Inmiddels zijn er bij Broodje Aap & Linkse Soep mensen van
twintig verschillende nationaliteiten aan het werk (geweest);
van Japans tot Syrisch, van Russisch tot Spaans en van
Pools tot Eritrees. Broodje Aap & Linke Soep is inmiddels
zo’n begrip in Tilburg, dat werving van nieuwkomers

17

“Een communicatief misverstand ontstaat
snel en is door de taalbarrière lastig recht
te zetten. Luister dus goed naar
de ander!”

niet meer nodig is. De nieuwkomers melden zichzelf, komen
met iemand mee of komen binnen via de gemeente.
Broodje Aap & Linkse Soep probeert de drempel voor nieuwe
deelnemers zo laag mogelijk te houden. Nieuwkomers die
voor het eerst komen kijken, komen altijd als er andere
nieuwkomers aan het werk zijn. Dit maakt het minder
spannend. Momenteel is Rian in gesprek met de gemeente
en met Stichting Werkvloer om in 2021 (als de nieuwe
inburgeringswet van start gaat) inburgeringsles aan te
kunnen bieden. Dit past mooi in de nieuwe doelen van de
inburgeringswet: inburgeraars snel aan het werk helpen
zodat ze de taal ook op de werkvloer kunnen oefenen.

Tip van Rian voor iedereen die met mensen werkt die de
taal minder goed machtig zijn: “Benader deze mensen
positief, wees geduldig en stel je open. Een communicatief
misverstand ontstaat snel en is door de taalbarrière lastig
recht te zetten. Luister dus goed naar de ander!”
1.

2.

Nieuwkomers is in dit geval een breed begrip. Het gaat
niet alleen om mensen die nog maar kort in Nederland
zijn, maar ook om mensen die al wat langer in Nederland
wonen. Ook ‘autochtone’ Nederlanders sluiten soms aan.
Alle vrijwilligers hebben een training tot taalcoach
gevolgd.

Fotografie: Karla Hoffman
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Contactpersoon
Rian van Pelt
rian@broodjeaaplinkesoep.nl

‘Ik wil de taal goed leren en
baal als het niet goed gaat’
Na twee jaar stond Evelyne Segniagbeto (35) uit Togo er alleen voor met twee kleine kinderen.
Vastberaden besloot ze in Nederland te blijven, voor de kinderen. Ze leerde de taal onder meer door
kinderfilms te kijken en kinderboeken te lezen. Nu wil ze haar droom verwezenlijken: een schoonmaakbedrijf met begeleiding voor alleenstaande vrouwen. “Ik weet hoe moeilijk het kan zijn en wil
ze helpen.”
Bijna elf jaar woont Evelyne nu in Breda. Op haar 24ste
kwam ze voor haar vriend naar Nederland vanuit Lomé, de
hoofdstad van het Afrikaanse Togo. Helaas hield de relatie
geen stand. Na twee jaar gingen ze uit elkaar. Evelyne was
toen dertig weken zwanger van hun tweede zoon. “Op dat
moment kon ik niet naar Togo vliegen. Met Frans, Engels,
een paar woordjes Nederlands en gebaren probeerde ik me te
redden in de vrouwenopvang. Dat was lastig communiceren.”

Evelyne Segniagbeto

Evelyne besloot voor haar kinderen in Nederland te blijven.
“Ik ben alleen gekomen en zou teruggaan met twee kinderen.
Dat is niet makkelijk.” Nu was het hier ook niet eenvoudig,
want door de scheiding was ze haar verblijfsvergunning
kwijt. “Gelukkig heb ik na een jaar een nieuwe vergunning
gekregen en sinds 2012 heb ik de Nederlandse nationaliteit,
net als mijn kinderen.” Prioriteit voor Eveline was het leren
van de taal. “Voor alles heb je taal nodig. Dat merkte ik als
jonge moeder in een vreemd land al bij de verloskundige en
het consultatiebureau.”
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“Om dingen te regelen voor de kinderen,
moet je Nederlands kennen. Taal is de
basis om hier te kunnen wonen.”
Zonder verblijfsvergunning had ze geen inburgeringscursus
en daarom ging ze zelf aan de slag. “Ik ging naar bibliotheken
voor kinderboeken en ik heb veel naar kinderfilms, Lingo en
Jeugdjournaal gekeken. Dat is goed te begrijpen en dat heeft
me geholpen. Om mijn uitspraak te verbeteren en van mijn
Franse accent af te komen ben ik ook naar een logopediste
gegaan. Ik wil de taal goed leren en baal als het niet goed
gaat.” Evelyne droomt nu van een eigen schoonmaakbedrijf
met flexibel werk voor alleenstaande vrouwen met kinderen.
“Ik wil ze informeren over Nederlandse zaken en helpen
met de taal. Wat je leert bij een inburgeringscursus is heel
beperkt. Mijn eerste tip: ga naar een buurthuis en vraag naar
een taalcursus.”

‘Voor de Nederlandse nationaliteit
moet ik eerst Nederlands leren’
Elf jaar geleden kwam de Oekraïense Olha Szklarska (45) samen met haar Poolse man en half jaar
oude zoontje Alex naar Nederland. Haar oudere zoon Rostik (nu 24) kwam vier jaar later. Vooral
ouderavonden op school waren lastig en ook het regelen van gemeentezaken is niet eenvoudig als
je de taal niet kent. “Ik zou wel Nederlandse vrienden willen hebben, maar ook daar is de taal een
probleem. Een extra reden om Nederlands te leren.”
Rostik werd geboren in Oekraïne en maakte de eerste reis
met zijn moeder naar Polen. “Oekraïne is een arm land”,
vertelt Olha via een tolk. “Ik had wat geld gespaard en ben
met mijn kind onder de arm naar Polen gegaan, op zoek naar
een beter leven.” Ze vond het geluk destijds in het huwelijk
met haar Poolse man. Hij ging voor werk naar Nederland en
Olha volgde hem. Deels deed ze dat ook voor de kinderen.

“Kinderen hebben het hier makkelijker dan
in Polen. Daar moeten ze veel naar school
met zware boeken en veel huiswerk. Hier
hebben ze meer jeugd.”

Olha Szklarska

In het begin vond Olha het niet makkelijk in Nederland. Dat
had te maken met de cultuur maar ook met de taal, die niets
wegheeft van de talen die ze kent. Ook was het lastig een
huis te vinden. “Het eerste jaar woonden we in een caravan,
daarna vier jaar in een bungalow. Vier jaar geleden kochten
23

we een huis.” Haar man leerde op zijn werk al snel Nederlands
spreken. Bij Olha was dat minder eenvoudig. Ze werkte drie
jaar als schoonmaakster en leerde daar wat Nederlands. Ook
kreeg ze hulp van haar buurvrouw. Helaas hield het huwelijk
geen stand en Olha ligt nu in scheiding.
Thuis praat ze Pools met de kinderen omdat ze het belangrijk
vindt dat ze die taal niet vergeten. Alex is opgegroeid met
Nederlands en gaat over een jaar naar het gymnasium. Rostik
werkt nu als kok. Hij was zeventien toen hij naar Nederland
kwam en naar school ging. “De Nederlandse taal had hij in
negen maanden onder de knie. Hij heeft nu de Nederlandse
nationaliteit. Dat wil ik ook, maar daarvoor moet ik eerst
Nederlands leren.” Ze hoopt nu aan te kunnen sluiten bij een
vrijwilligersnetwerk van leraren Nederlands die mensen in
de avonduren willen helpen.

Hobbyclub
Wie van handwerken en gezelligheid houdt, kan elke vrijdagochtend terecht bij de Hobbyclub van
ContourdeTwern in Wijkcentrum ’t Sant in Tilburg. Voor een bijdrage van 1,50 per keer kun je
meedoen met haken, naaien en/of breien. Of je kunt het leren als je er nog niet zo goed in bent.
Er is altijd wel iemand die kan helpen.
Niet alleen levert het handwerken mooie ‘producten’ op
zoals kledingstukken en tassen, ook geeft het de vrouwen
die meedoen een gevoel van vrijheid. Even geen kinderen
om voor te zorgen, even geen huishouden of ander werk
om te doen. Mannen zijn in de Hobbyclub niet welkom en
de hoofddoek (als die gedragen wordt) gaat af tijdens het
handwerken.

“Ik heb onder
andere door dit
vrijwilligerswerk de
taal goed geleerd.”
ContourdeTwern
Tilburg

De vrouwen die handwerken zijn van diverse ethnische
origine: Somalisch, Syrisch, Marokkaans en Turks. Dat
betekent dat er wel eens in een andere taal dan het
Nederlands wordt gepraat. Toch houdt begeleider Chamsdha
Belghiti goed in de gaten dat er onderling zoveel mogelijk
Nederlands wordt gesproken. Ook benoemt zij woorden die
voor de activiteit belangrijk zijn, zoals ‘naaimachine’ en
‘stof’ nog eens extra. Haar collega Widad Bensakiati vult
aan: “Ik heb onder andere door dit vrijwilligerswerk de taal
goed geleerd.”
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De Hobbyclub is niet alleen een plek waar tijdens het
handwerken met de taal geoefend wordt. Het fungeert ook
als doorverwijzer. Chamsdha verwijst vrouwen die extra
ondersteuning bij de taal kunnen gebruiken door naar het
Taalhuis van Bibliotheek Midden-Brabant.
Het handwerken is niet de enige activiteit die aangeboden
wordt. Er is ook fietsles (ook voor mannen) en aerobics (voor
moeder en kind). Binnenkort start de kookles, waar iedereen
welkom is. Er is jaarlijks een bazaar en de iftar wordt
samen gevierd.
Fotografie:
Chamsdha Belghiti

Contactpersoon
Chamsdha Belghiti
013 4671926

‘Je kunt alles leren, als je
maar in jezelf gelooft’
Twaalf dagen zat Abd Alwahed (39) op zee toen hij na zijn vlucht uit Syrië niet verder kwam in
Libanon en Egypte. Twee boten met ieder 350 en 200 vluchtelingen. “Normaal zouden we er vier
dagen over doen. Ik was ontzettend blij toen we aankwamen in Italië.” Abd ging naar Nederland,
om hier zijn grote droom te verwezenlijken: kunstenaar worden. “Daar droomde ik als kind al van
maar mijn vader vond dat geen goed beroep.” Hij leerde Nederlands en zijn carrière als kunstschilder nam een vlucht.
Nadat zijn vader was overleden, kreeg Abd als oudste
zoon de verantwoordelijkheid voor zijn moeder, twee
broers en zusje. Hij werkte in de winkel van zijn vader,
met gordijnen en meubels. Tot hij moest vluchten voor
de oorlog in zijn land. Nu woont hij vier jaar in Tilburg.
Hij heeft meerdere tentoonstellingen gehad en deed mee
aan het televisieprogramma Project Rembrandt, waar
hij eindigde bij de beste twintig schilders. “Rembrandt is
een van mijn favoriete schilders”, zegt hij. “Samen met
Vincent van Gogh.”

Abd Alwahed

In het begin kon hij zich goed redden met Engels, maar
na drie jaar moest hij voldoende Nederlands kennen voor
zijn inburgering. Abd ging een jaar naar school en leerde
vooral veel door de tekenlessen die hij geeft. “Hoe meer
contact met mensen, hoe sneller je de taal leert. Mijn advies:
ga naar de bibliotheek en praat met mensen. Je moet niet
bang zijn om fouten te maken. Nederlands is een moeilijke
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taal, maar ik wil het graag leren en het gaat vanzelf als je het
graag wil. Je kunt alles leren, als je maar in jezelf gelooft.”
Abd heeft veel meegemaakt op zijn vlucht en leerde daar
veel van. “Je kunt je weg niet kiezen in het leven, maar je
kunt wel bepalen hoe je over die weg gaat. Ik zie mezelf
als een kraai, een vogel die ik ook vaak schilder. Mensen
hebben vaak negatieve ideeën over kraaien, terwijl het hele
mooie, slimme en lieve vogels zijn. De vogel staat voor mij
ook voor vrijheid, hoewel mijn vrijheid beperkt is. Ik kan nu
bijvoorbeeld niet naar mijn familie.’’

“Mijn reis heeft me sterker gemaakt. Ik leef
nu mijn droom.”

‘Je leert een taal makkelijker
als je veel praat’
Juma Jano (45) volgt nu een jaar Nederlandse les. Heel moeilijk vindt hij het niet. “Ik heb graag contact met mensen en het praten gaat goed. Je leert een taal makkelijker als je veel praat. Als je sommige woorden niet gebruikt, dan ben je ze zo weer vergeten.” Hoe je iemand kunt leren pianospelen
weet hij in ieder geval heel goed. Binnenkort gaat hij twee avonden per week muziekles geven aan
jongeren van dertien tot achttien jaar.
De gesprekken die Juma met mensen voert kunnen over
van alles gaan. Over eten, over het leven in Nederland, over
kinderen. Zelf heeft hij een dochter van 15 en een zoon van
13. Het gezin woont nu twee jaar in Goirle, na acht maanden
in een AZC. “Daar hebben we alleen gezeten en niks geleerd”,
zegt Juma spijtig. “Mijn zoon is slim en praat op school veel
Nederlands met klasgenoten. Hierdoor heeft hij de taal snel
geleerd en ik kan aan hem vragen wat bepaalde woorden
betekenen. Het is fijn dat hij me helpt.”
Juma kijkt er naar uit om in Goirle pianolessen te gaan geven.
In het Syrische Aleppo studeerde hij drie jaar piano en gaf
er een jaar les. “Ik heb het geluid van een piano altijd mooi
gevonden”, vertelt hij. “Als kind had ik een keyboard om op
te oefenen.”

Juma Jano

“Muziek is een internationale taal die alle
muzikanten begrijpen.”
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Als muziekdocent wil hij een concert organiseren met
kinderen die verschillende instrumenten spelen. “Mijn kinderen spelen helaas geen muziekinstrument, maar misschien
komt dat nog. Op dit moment houdt mijn dochter vooral van
tekenen en mijn zoon van voetbal.” Zelf maakt Juma graag
gedichten. “Die zijn in het Arabisch maar iemand van de
bibliotheek in Goirle heeft ze vertaald naar het Nederlands.
Volgende week mag ik ze voordragen, in het Nederlands.”
Naast gedichten schrijven en muzieklessen geven organiseert
Juma ook multiculturele feesten in Oisterwijk, voor 150 tot
300 mensen. Van Somaliërs en Syriërs tot mensen met een
Marokkaanse of Nederlandse achtergrond. Juma: “Met deze
feesten wil ik verschillende culturen bij elkaar brengen
voor muziek, eten en dansen. Mensen zijn vaak alleen en
hebben weinig contact met anderen. Sommige mensen
maken moeilijk contact en hebben langer de tijd nodig voor
een ontmoeting.”

‘Eerst was Engels voldoende,
maar later niet meer’
20 juli 2008. De datum dat Asia Pelka (35) vanuit Polen naar Nederland kwam. Ze weet het nog
precies. Op die dag leerde ze haar man Damian kennen. Voor hem bleef ze langer en gaf uiteindelijk
alles op wat ze had in Polen. Samen kregen ze een kind, werkten hard en leerden Nederlands. Voor
hun kind en omdat het veel praktischer is. “Nederlands leren was gewoon nodig.”
Asia was afgestudeerd in psychologie en journalistiek, had
een vriend en zou na de zomer beginnen als docent op de
universiteit. Haar toekomst zag er rooskleurig uit toen ze
besloot twee maanden naar Nederland te gaan voor een
goedbetaalde vakantiebaan. Met tien anderen verbleef ze in
een mooi huis in Den Dungen. “Ik kwam binnen, zag Damian
en wist meteen: hij is het.” Dat was ingewikkeld, maar Asia
regelde verlof op de universiteit om Damian voor zich te
kunnen winnen.

Asia Pelka

Na een tijdje kregen ze een relatie. Niet lang daarna raakte
Asia zwanger en in september 2009 werd hun zoon Tim
geboren. Na zijn geboorte wilden ze terug naar Polen maar
moesten door financiële omstandigheden in Nederland
blijven. “Dat was moeilijk, in een vreemd land met een
kind. Ik snapte niets van beschuit met muisjes, we kenden
niemand, moesten verhuizen naar een groter huis en van
alles regelen.” Voor Tim, en later zoon Stan en dochter Maja
wilden ze Nederlands leren. Praktische redenen speelden
ook mee. “Eerst was Engels voldoende, maar later niet meer.
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Een brief vertalen kostte ons vijftig euro en je hebt niets aan
Engels bij het keuzemenu van de Belastingdienst.’’

“Ik heb de gemeente duizend keer gebeld
voor een cursus Nederlands. Uiteindelijk
konden we die krijgen.”
Nederlands praten viel nog niet mee omdat mensen snel
overschakelen op Engels. Asia heeft soms echt moeten
afdwingen iets in het Nederlands te kunnen zeggen.
Sinds 2014 heeft ze verschillende functies gehad binnen
uitzendorganisaties en inmiddels is ze intercedent voor
Poolse medewerkers. “Handig dat Pools mijn moedertaal is.
We hebben onze kinderen tweetalig opgevoed en proberen
ze Poolse normen en waarden mee te geven, zoals respect
voor autoriteit en hiërarchie. Soms heb ik heimwee, maar ik
weet dat het gaat om het Polen van tien jaar terug. Wellicht
gaan we terug als we met pensioen zijn maar dat duurt nog
32 jaar. Dan is Polen waarschijnlijk nog heel anders.”

Buddy to Buddy
Stichting Buddy to Buddy Breda koppelt nieuwkomers aan Bredanaars. Een buddy-koppel1 heeft
gedurende vier maanden wekelijks een contactmoment. Tijdens dat contactmoment maken de
buddy’s kennis met allerlei aspecten uit elkaars leven. Ze hoeven daarvoor geen andere dingen te
doen dan normaal. Naar de markt? Sporten? Eten? Dat kan prima met z’n tweeën. En zo leert de
nieuwkomer het Bredase leven en z’n buddy steeds beter kennen.
Belangrijkste doel van Buddy to Buddy is om eenzaamheid (bij
nieuwkomers) te verdrijven door ze op een laagdrempelige
manier in contact te brengen met anderen. Er zijn weinig
restricties; vanaf 18 jaar kun je meedoen en ook mensen
die al langer in Nederland zijn maar nog niet goed zijn
ingeburgerd, zijn welkom.

Buddy to Buddy
Breda

“Dat geen enkele nieuwkomer
zich meer eenzaam hoeft te
voelen en meteen aansluiting
weet te vinden bij onze
buddy-community!”

Afgaande op het aantal buddy-koppels dat Buddy to Buddy
al heeft opgeleverd, wordt het doel om eenzaamheid
tegen te gaan zeker behaald. Begin 2017 werden de eerste
buddy-koppels in Breda gevormd en op dit moment zijn
425 Bredanaars aan evenzoveel nieuwkomers gekoppeld.
In totaal zijn er sinds 2016 2.000 statushouders aan
Nederlanders gekoppeld door Buddy to Buddy. Want Buddy
to Buddy bestaat niet alleen in Breda, maar ook in Zutphen
en Utrecht 2 .
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Buddy to Buddy draagt er ook toe bij dat nieuwkomers de
Nederlandse taal leren. Dit wordt geïllustreerd door buddykoppel Anika en Mohedien. Mohedien sprak nauwelijks de
taal toen hij aan buddy Anika gekoppeld werd. Anika heeft
veel tijd voor Mohedien genomen; ze hebben samen veel
gewandeld, gekaart en gepraat. Inmiddels zijn we 2,5 jaar
verder en heeft Mohedien een zaal in het Nederlands toe
kunnen spreken! Natuurlijk is dit uitzonderlijk en niet alleen
toe te schrijven aan het buddy-contact, maar het behoeft
geen uitleg dat in het frequente contact met een Nederlander
de taalvaardigheid vergroot wordt.
Natuurlijk gaat het buddyschap niet altijd zonder slag of
stoot. Soms geven de cultuurverschillen of de taalkloof
problemen, klikt het toch niet zo goed tussen de buddy’s of
worden onderlinge afspraken niet nagekomen. Om daar

mee om te kunnen gaan is er voor de buddy’s een speciale
open-avond waarin ze kunnen bespreken hoe ze het contact
ervaren. Er is een coach beschikbaar en De Huiskamer is
wekelijks geopend voor iedereen.
Na vier maanden is het traject afgelopen. Vaak heeft de
nieuwkomer dan genoeg ervaringen en contacten opgedaan
om vooruit te kunnen. Wie daar behoefte aan heeft, kan zich
echter nogmaals opgeven voor een traject van vier maanden.
Dit geldt ook voor de Bredanaar.
Buddy to Buddy wordt financieel ondersteund door fondsen
zoals het Oranjefonds, VSB-fonds en Kansfonds. Maar
het geld komt ook op andere manieren binnen: zo hebben
kinderen van school De Nassau en hun ouders onlangs geld
opgehaald voor Buddy to Buddy.
Een project dat zo succesvol verloopt, biedt dat nog ruimte
voor dromen? Jawel hoor! De toekomstdroom van Anne,
initiatiefneemster van Buddy to Buddy Breda: dat geen enkele
nieuwkomer zich meer eenzaam hoeft te voelen en meteen
aansluiting weet te vinden bij onze buddy-community!
1.

2.

Zowel de nieuwkomer als de Bredanaar wordt – in het
kader van gelijkwaardigheid – buddy genoemd.
In Apeldoorn, Amsterdam, Wageningen, Amersfoort,
Bronckhorst en Arnhem zijn op dit moment initiatiefgroepen bezig om Buddy to Buddy op te richten.

Contactpersoon
Anne van Engelen
breda@buddytobuddy.nl

Fotografie: Divri Media Creations
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‘Ik kan niet anders praten en
wil dat ook niet’
Achttien jaar woont de Surinaamse Diana J. Banks (43) nu in Nederland. De taal is nooit een groot
probleem geweest, maar echt integreren blijkt nog niet zo makkelijk. “Als je een kleurtje hebt, maken
mensen je snel klein. Alsof je weinig capaciteiten hebt.” Ze liet het er niet bij zitten en klom uit een
diep dal op tot succesvol ondernemer van Talitha Arise. Met deze stichting wil ze nieuwkomers
inspireren en op weg helpen.
Gezinshereniging was voor Diana de reden om naar
Nederland te komen. “Mijn toenmalige man wilde graag in
Europa wonen. Zelf was ik het liefst in Suriname gebleven.”
In Nederland ging Diana journalistiek studeren om een
Europees erkend diploma te krijgen, maar werd in die tijd
zwanger van een tweede dochter. “Dat was ongepland, maar
niet ongewenst. Helaas had ze complicaties bij de geboorte.
Dat maakte het niet makkelijk.”

Diana J. Banks

Diana begon daarna opnieuw aan journalistiek en HRM
en had toen de nodige diploma’s op zak. “Maar ook een
gebroken relatie waardoor ik moest verhuizen. Zonder werk
en met financiële problemen. Het waren helse jaren. Ik was
goed opgeleid maar kon niet aan de bak komen. Omdat ik
geen moeder ben die met een uitkering op de bank gaat
zitten, ben ik toiletten gaan schoonmaken. Tegelijkertijd
wist ik: ik wil meer en ik kan meer.” Bij sollicitaties maakte
ze aparte dingen mee. “Ik mocht bijvoorbeeld komen als
ik een Hollands accent kon aannemen. ‘Praten met hete
37

aardappelen op de tong’, noemen we dat in Suriname. Ik kan
niet anders praten dan ik doe en wil dat ook niet.”

“Ik blijf graag bij mezelf.”
Uiteindelijk kwam Diana in rustiger vaarwater. Achter de
balie bij Veolia kwam ze weer onder de mensen en blikte
terug op de helse periode. “Wat een reis had ik gemaakt! Ik
wilde iets doen met mijn achtergrond en ervaringen en zo
begon op 7 maart 2015 mijn nieuwe reis als ondernemer.”
Via haar stichting Talitha Arise laat ze met rolmodellen
zien hoe statushouders hun leven kunnen oppakken, vanuit
het idee ‘als hij het kan, kan ik het ook!’ Ze maakte een
documentaire, glossy magazine en tentoonstelling en werkt
nu aan lesmateriaal voor trainingen. “Ik kan heel groot
denken”, zegt ze lachend.

‘Het hoeft niet perfect, als ik
maar kan communiceren’
Maya Butalid (61) startte 36 jaar geleden met Nederlands leren voor haar studentenvisum, maar
ook voor het dagelijks leven. “Mijn man en ik gingen vaak naar Utrecht en tijdens een onverwachte
treinstaking zagen we iedereen weglopen van het station. Wij hadden echter geen idee wat er was
omgeroepen. Dat moment van paniek was zo erg, ik wilde dat gevoel niet vergeten. Het was een van
de redenen om de taal te willen leren.”
In augustus 1983 kwam Maya naar Nederland om samen
met haar man vanuit Europa het verzet te steunen tegen de
dictatuur in de Filipijnen. Toen ze na tien jaar besloten bij het
verzet weg te gaan, voelde het niet veilig om terug te gaan. Ze
bleven in Tilburg wonen, samen met hun dochters van negen
en vier jaar oud. “We zijn bewust niet verhuisd naar Utrecht,
waar de meeste kameraden van de ondergrondse beweging
woonden.”

“Ik ben nog altijd blij met dat besluit want
dan was ik vooral Engels blijven praten.”

Maya Butalid

Elke dag ging Maya naar de universiteitsbibliotheek in
Tilburg om zelf Nederlands te leren, ook toen het sneeuwde
en ze hoogzwanger was. Ze volgde het Jeugdjournaal, keek
films met ondertiteling en nam een krantenabonnement.
Vlak voor de examens kreeg ze extra les voor buitenlandse
studenten. Ze slaagde voor spreken, schrijven, luisteren en
lezen. “Als student wist ik hoe je moet leren om een examen
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te halen. Mijn uitspraak was nog steeds heel beroerd.” Tijdens
haar studie Psychologie moest ze boeken twee keer lezen.
Een keer om moeilijke woorden op te zoeken en daarna met
een woordenlijst ernaast.
Op haar werk bij een welzijnsinstelling merkte Maya dat ze niet
snel kon reageren tijdens vergaderingen. Ze zocht een cursus
Nederlands voor gevorderden en ging vier maanden lang elke
zaterdag naar Utrecht. “Daardoor heb ik flinke taalsprongen
gemaakt. Eerst liet ik het secretariaat mijn brieven nakijken,
dat was later niet meer nodig. Ik laat me graag door anderen
corrigeren en heb er geen moeite mee als mensen zien dat
ik fouten maak. Taal is een middel, geen einddoel. Het hoeft
niet perfect, als ik maar kan communiceren.” Maya heeft
haar levensverhaal nu opgetekend, in het Engels. “Ik wil dat
boek zelf gaan vertalen in het Nederlands. Dan heb ik me de
taal echt eigen gemaakt.”

Refugee Team
In 2015 werd Europa (en de rest van de wereld) geconfronteerd met een grote stroom vluchtelingen
uit onder meer Syrië en Eritrea. In 2016 ontstond het Refugee Team, een social enterprise1
voortgekomen uit de onderneming More2Win.
Medewerkers van wat later het Refugee Team zou heten,
zagen met lede ogen aan hoe statushouders thuis zaten
(zowel ‘echte’ nieuwkomers als mensen die al jaren in
Nederland woonden) en er niet in slaagden een sociaal
netwerk op te bouwen en een duurzame baan te vinden. Ze
besloten zich daarom in te zetten voor een betere en snellere
integratie van deze mensen: Refugee Team was geboren.
Eerste project: nieuwkomers vrijwilligerswerk laten doen
bij Tilburgse 2 (sport-)evenementen. Denk bijvoorbeeld aan
de Warandeloop en de Tilburgse Ten Miles. Later zijn er ook
niet-sportieve evenementen bijgekomen, zoals de Dutch
Design Week en Jazz in Duketown. Bij elkaar staat de teller
inmiddels op zo’n veertig evenementen per jaar in Tilburg,
Breda en Eindhoven.

Refugee Team
Tilburg

we dat nieuwkomers veel moeite hebben met het vinden
van (vrijwilligers-)werk; organisaties deinzen terug voor de
taalachterstanden en de cultuurverschillen. De werkwijze van
Refugee Team doorbreekt deze impasse. Festivalorganisaties
zitten vaak te springen om vrijwilligers voor evenementen,
het Refugee Team koppelt een aantal nieuwkomers aan de
organisatie en begeleidt hen tijdens het werk. De nieuwkomers
kunnen zo laten zién wat ze in huis hebben.

Wat kun je doen als vrijwilliger als je de taal nog niet (zo
goed) spreekt? Bijvoorbeeld helpen bij de kaartverkoop,
catering en het opbouwen van het parcours. Refugee Team
zoekt altijd naar vrijwilligerswerk waarbij sociaal contact
met Nederlanders wordt gestimuleerd.

Niet alleen de vrijwilliger doet overigens een investering;
het Refugee Team werkt namelijk volgens het principe
van wederkerigheid. De opdrachtgever stelt in ruil zijn
netwerk van sponsoren en leveranciers ter beschikking.
Dit vergemakkelijkt de zoektocht van het Refugee Team en
de nieuwkomer naar een opleidingsplek, een stage of een
betaalde baan. Uiteindelijk doel is namelijk de nieuwkomers
duurzaam uit de uitkering halen. 70% van de deelnemers
stroomt binnen een jaar uit naar een betaalde baan en is na
10 maanden nog steeds aan het werk. Zie de website www.
refugeeteam.nl voor mooie, hoopgevende voorbeelden!

De nieuwkomers gaan meteen aan de slag bij een evenement
en zijn daardoor direct in beeld bij de opdrachtgever.
Onder meer van het project ‘Op weg naar werk’ weten

Naast dat het vrijwilligerswerk de weg naar een ‘echte’ baan
kan vrijmaken, komen de deelnemers er ook door uit hun
sociale isolement en doen ze arbeidscompetenties op.
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Inmiddels zijn we een paar jaar verder en heeft Refugee
Team hun aanbod uitgebreid. In opdracht van Regio Hart van
Brabant 3 en vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet
waarin taal leren en werken zoveel mogelijk gelijktijdig
moet gaan plaatsvinden, wordt momenteel vier groepen van
vijftien personen een vliegende start van hun inburgering
geboden. De deelnemers bezoeken de reguliere taalles,
daarnaast verzorgt Refugee Team voor die periode workshops, vrijwilligerswerk, bedrijfsbezoeken etc. Gedurende
dit traject is een coach beschikbaar die individueel met de
deelnemers aan de slag gaat. In totaal zijn de nieuwkomers
in dit traject zo’n drie á vier dagen per week bezig met hun
inburgering, in plaats van de drie ochtenden taalles die de
afgelopen jaren op het programma stond.

kantooruren beschikbaar moet zijn. Die betrokkenheid
schept vertrouwen en vertrouwen is nodig om te durven
oefenen met taal. Een mooi voorbeeld is dat van een meisje
uit Ethiopië dat bij aanmelding van het starttraject alleen
Oromo sprak. Inmiddels heeft ze in 1,5e maand tijd al best
wat Nederlands geleerd. Zo kan ze vertellen hoe ze heet,
hoe oud ze is en kan ze de ander vragen hoe het gaat. En dat
terwijl ze analfabete is...
1.

2.

In beide projecten speelt taal een onmisbare en soms
complicerende rol. Een belangrijke tip daarom van Refugee
Team projectmanager Elmo Jansen: wees geduldig in
de communicatie en wees je bewust van woorden die je
gebruikt. Niet alleen de nieuwkomers moeten de taal leren,
de medewerkers van het Refugee Team moeten net zo goed
leren hoe zij hun boodschap overbrengen op de nieuwkomers.
Integratie werkt twee kanten op.

3.

Refugee Team levert een product of dienst en heeft een
verdienmodel. Geld verdienen is echter niet hun hoofddoel;
het is een middel om zich op een duurzame manier te
kunnen blijven inzetten voor de missie: vluchtelingen
beter laten integreren in Nederland.
Het Refugee Team beperkt zich niet tot Tilburg, maar is
ook aan de slag in Den Bosch, Eindhoven en Breda.
Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van
de negen gemeenten in Midden-Brabant. Dat zijn Dongen,
Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op
Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

“Vertrouwen is
nodig om te durven
oefenen met taal.”

Wat helpt in de communicatie is dat een van de collega’s
afkomstig is uit Syrië en zelf als geen ander de obstakels
kent die horen bij het integreren in Nederland. Hoewel de
voertaal in principe Nederlands is, kan de aanwezigheid
van een ‘tolk’ soms erg handig zijn. Een andere tip: wees
er voor de deelnemers. Dat betekent ook dat je soms buiten
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Contactpersoon
Elmo Jansen
06 17 72 55 82
elmo@refugeeteam.nl

43

‘Het is moeilijk als je niet
goed Nederlands spreekt’
Bijna driekwart jaar volgt Adel Edriss (25) nu Nederlandse les. In het begin vond hij het moeilijk
maar het gaat beter en hij wil de taal graag leren. Toen hij in 2015 vanuit Soedan naar Nederland
kwam, kon hij zich goed redden met Engels maar dat wil hij niet meer. “Engels is makkelijker voor
mij, maar Nederlands praten is belangrijk. Als ik hier wil wonen, moet ik Nederlands leren.”

Adel Edriss

In Soedan kreeg hij Engels op de basisschool en hij
spreekt nu vier talen: Arabisch, een lokale Soedanese
taal, Engels en een beetje Nederlands. Met een Soedanees
middelbareschooldiploma op zak pakt hij hier in Nederland
alles aan. Zo heeft hij bij de voedselbank gewerkt en in een
verzorgingshuis. “Ik deed daar van alles, van opruimen tot
technische dingen als een lamp ophangen. Het contact met
de mensen was leuk, ik kon goed met ze praten en mijn
Nederlands oefenen.”

“Nederlanders hebben graag contact
maar vriendschap is moeilijk. Dat heeft te
maken met taal.”

Het liefst gaat hij nu een techniekopleiding doen. “Techniek
vond ik als kind al interessant. Als er iets kapot is, wil ik dat
repareren. Dat zou ik later ook willen doen.” De Nederlandse
lessen gaan goed, maar vooral veel praten helpt. Tot zijn
spijt heeft hij nog geen Nederlandse vrienden. “Ik woon in
Gilze in een project met andere mensen uit het buitenland,
zoals Syrië of Palestina. Veel van hen praten Arabisch, maar
ik zou liever Nederlands praten.” Op de taallessen is er niet
veel contact tussen de cursisten en om zijn Nederlands te
oefenen wil Adel meer Nederlandse mensen leren kennen.

Hobby’s heeft hij genoeg. “Ik zou graag voetballen, maar
het is niet makkelijk om een team of club te vinden”, vertelt
hij. “Ook zou ik iets in reclame en promotie willen doen. Ik
ben goed met sociale media en gebruik Facebook veel voor
contact met mensen. Het lijkt me leuk om als regisseur aan
theaterproducties of filmpjes te werken.” Maar eerst hoopt
hij volgend jaar zijn Nederlandse cursus af te ronden zodat
hij kan starten met een opleiding.
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“Het is moeilijk als je niet goed Nederlands spreekt. Daarom
wil ik nu snel Nederlands leren. Ook om een opleiding te doen
en daarna te gaan werken. Dan krijg je ook meer contact met
mensen.”

‘Uiteindelijk wil ik net zo goed
worden als Nederlanders’
Vijf jaar geleden kwam Narjes Hemashah (56) van Syrië naar Nederland. Toen ze een jaar in Bergen
op Zoom woonde begon ze op Sagénn aan een cursus Nederlands. De inburgeringscursus was voor
haar niet genoeg, daarom heeft ze een eigen studie gedaan en haalde het staatsexamen diploma
NT2-1. Nu wil ze verder leren. “Ik ben dol op talen. Voordat ik taalles kreeg, leerde ik woorden van
kassabonnen. Nu analyseer ik zinsconstructies in nieuwsberichten om daarvan te kunnen leren.
Uiteindelijk wil ik net zo goed worden als Nederlanders!” Als taalambassadeur en taalvrijwilliger
helpt ze nu andere vrouwen om de taal te leren.
Doordat Narjes goed Engels sprak, was het voor haar niet
erg moeilijk om Nederlands te leren, maar toch heeft ze er
hard voor moeten werken. “In het begin durfde ik niet veel
te spreken. Als ik een paar woorden zei, zeiden mensen heel
veel terug en dat begreep ik niet. Ik wilde dan overstappen
op Engels, maar zo leer ik nooit Nederlands.” Ze vindt het
heel leuk om een nieuwe taal te leren. Wat ze vooral leuk
vindt, is dat sommige Nederlandse spreekwoorden ook in
het Arabisch bestaan, zoals ‘handen uit de mouwen steken’.
Ze vraagt zich altijd af waar het gezegde is ontstaan.

Narjes Hemashah

Narjes zou graag meer emotioneel getinte teksten leren
schrijven. “In de les leren we vooral zakelijk schrijven. Dat is
belangrijk voor administratieve zaken, maar ik wil ook de taal
kennen die over emoties gaat.” Het is haar droom om een boek
in het Nederlands te schrijven over Syrië, een onderwerp dat
haar diep raakt. “Sommige Nederlanders weten vaak weinig
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van Syrië en Syriërs”, vertelt ze geëmotioneerd. “Volgens mij
is geen Syriër gelukkig in Nederland.”

“Het woord ‘gelukkig’ staat ook niet meer
in mijn woordenboek.”
Sinds 2015 werkt Narjes als taalvrijwilliger bij VIV, waar
ze helpt met taallessen voor vrouwen. “Sommige oosterse
vrouwen mogen de taal vaak niet leren en zijn daardoor
erg afhankelijk van hun familie. Ik weet hoe moeilijk het
is als je de taal niet kent en daarom wil ik deze vrouwen
helpen.” Narjes is als taalambassadeur in Bergen op Zoom
een inspirerend voorbeeld voor velen. “In Syrië krijgen
mensen weinig hulp van instanties of instellingen maar hier
sta je er niet alleen voor”, zegt ze bescheiden. “Ik krijg volop
ondersteuning en aandacht, van het Taalhuis, Cubiss en
WeZijn en VIV. Dat is fantastisch.”

‘Als therapeut moet ik beter
Nederlands kunnen spreken’
Macarena Barraza Espinosa (45) werd geboren in Mexico, leefde lange tijd in Californië, trouwde
met een Hongaarse man en woont nu alweer jaren in Nederland. Haar bijna twaalfjarige dochter
groeit op in een internationale omgeving. “Ze spreekt Nederlands op school, Hongaars met haar
vader en Spaans en Engels met mij. Zelf wil ik nu meer Nederlands leren, zodat ik mijn werk als
therapeut-consultant verder kan uitbreiden.”
Na vijftien jaar in Californië verhuisde de Mexicaanse
Macarena met haar man naar Hongarije. Voor zijn werk
gingen ze vervolgens naar Nederland. Voor een tot twee
jaar, was het plan. Het liep anders. Na twee jaar gingen ze
uit elkaar. “Ik wilde terug naar Mexico, hij naar Hongarije.
Nederland was neutrale grond, daarom zijn we allebei hier
gebleven. Dat vond ik in het begin lastig te accepteren,
want ik kon hier niet veel met mijn studie Natural Resource
Engineering.”

Macarena Barraza Espinosa

Macarena werkte bij de Spaanse klantenservice van een
groot kledingmerk maar werd daar niet gelukkig. Het leverde
haar veel stress op en ze kon het moeilijk combineren met
de zorg voor haar dochter. Ze maakte de overstap naar
Mexicaanse catering en begon aan de tweejarige opleiding
Biodecoding, over het verband tussen emoties en ziekten.
In juni hoopt ze de studie af te ronden. “Ik wil dan mijn
Nederlands verbeteren”, zegt ze. “Voor catering is een
beetje Nederlands prima, maar als therapeut moet ik beter
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Nederlands kunnen spreken. Dat is niet makkelijk met veelal
expats als kennissen en vrienden.”

“We praten altijd Engels of Spaans”
Om beter Nederlands te leren gaat Macarena naar een
praatgroep in de Bredase bibliotheek. Ook praat ze
Nederlands met haar vriend, met wie ze na vijf jaar opnieuw
samen is. “Eerst spraken we altijd Engels, nu proberen we
meer Nederlands met elkaar te praten. Met mijn dochter
blijf ik Spaans spreken, want ik wil dat ze mijn moedertaal
leert. Als er vriendinnetjes komen spelen, praten we wel
Nederlands.” Mogelijk gaat ze ook een taalcursus volgen en
ze probeert meer boeken te lezen. “Ik heb nu een biebpas en
koop soms ook een boek. Laatst was er bij de Lidl nog een
spionageroman in de aanbieding. Het maakt niet uit waar
het over gaat, als ik maar kan oefenen met lezen.”

Klussen Team Buiten

“De Helmonders hebben
bijgewerkte, nette tuinen
en de nieuwkomers hebben
een zinvolle tijdsbesteding.”

In Klussen Team Buiten komen twee kwetsbare groepen uit Helmond samen; een groep nieuwkomers
die de taal (nog) niet machtig is en een groep (oudere) Helmonders die niet in staat is de eigen tuin te
onderhouden. De nieuwkomers onderhouden de tuinen van de Helmonders. Opbrengst van dit project:
de Helmonders hebben bijgewerkte, nette tuinen en de nieuwkomers hebben een zinvolle tijdsbesteding.
Ook leren ze werknemersvaardigheden, komen ze in contact met de Helmonders en oefenen ze tijdens
het werken in de tuin met de Nederlandse taal. Daarnaast krijgen ze 1,5 uur per week taalles (los van de
inburgeringsles) van een bevoegd taaldocent van Werkvloertaal.
Klussen Team Buiten is een van de leerplekken van het
Stadsleerbedrijf in Helmond. Het Stadsleerbedrijf is een
netwerkinitiatief waarin LEVgroep, verwijzers als Senzer
en UWV en een aantal andere non-profit organisaties in de
stad betrokken zijn. Klussen Team Buiten wordt gefinancierd
door de Gemeente Helmond.

Stadsleerbedrijf
Helmond

taalniveau voldoende om naar een andere leerplek te gaan
of is het zinvol om nog een tijdje bij het klusteam te blijven?
Deelnemers die het traject afgerond hebben, krijgen een
certificaat; hun eerste Nederlandse diploma. Hoewel een
verplichting, zien de klussers het nut in van het project: één
van de mannen werkt (inmiddels als vrijwilliger) al twee jaar
bij Klussen Team Buiten!

De participatiecoach meldt nieuwkomers (tot nu toe alleen
mannen1) die een te laag taalniveau hebben om betaald
werk te doen of op een andere leerplek aan de slag te
kunnen, aan voor het Klussen Team Buiten. Daar gaan zij
2x per week 3 uur in de tuin werken bij Helmonders die dat
zelf niet kunnen.

De nieuwkomers werken in groepsverband in de tuinen; per
tuin ongeveer vijf man, onder aanvoering van een voorman.
Als het de tuin betreft van een tuineigenaar die nog niet
eerder hulp heeft gehad van het Klussen Team Buiten, gaat
de voorman ter voorbereiding met hem/haar in gesprek.

Omdat de nieuwkomers een uitkering ontvangen, is het
klussen verplicht. Gemiddeld blijven ze zes maanden
bij Klussen Team Buiten. Daarna gaan ze met de
participatiecoach kijken wat de volgende stap is. Is het

De voorman is een belangrijk onderdeel van het traject. Hij
begeleidt en stuurt aan tijdens de klusuren, en zorgt dat er
zoveel mogelijk in het Nederlands gecommuniceerd wordt.
Op dit moment is de voorman iemand van Syrische komaf
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die het gehele traject zelf doorlopen heeft. Het is fijn voor
de deelnemers dat ze zich aan hem kunnen spiegelen. In de
bus op weg naar de tuin wordt geoefend met de taal. Er ligt
een boekje in de bus met de namen van tuingereedschappen
en planten. In combinatie met Werkvloertaal worden steeds
nieuwe manieren bedacht om taal (en het leren van taal) te
integreren in het werk.
Toen dit project twee jaar geleden begon, was er nog
veel onwennigheid bij de tuineigenaren. Ze bleven
bijvoorbeeld vaak binnen terwijl er in hun tuin gewerkt
werd. Tegenwoordig is dat anders; er is interactie tussen de
bewoner en de klussers en er wordt soms zelfs samen koffie
gedronken. De klussers zijn inmiddels een begrip in de stad.
Dat is niet zo gek want in twee jaar tijd zijn al 140 unieke
tuineigenaren geholpen!
Momenteel wordt door LEVgroep onderzoek gedaan naar
de impact die Klussen Team Buiten op de Helmondse
samenleving heeft.
1.

“In de bus op weg naar de tuin
wordt geoefend met de taal.
Er ligt een boekje in de
bus met de namen van
tuingereedschappen en
planten.”

Aan Klussen Team Buiten doen tot nu toe alleen mannen
mee. Voor vrouwen zijn er binnen het Stadsleerbedrijf
andere mogelijkheden. Er zitten momenteel 20 mannen in
het project van, begin 20 t/m 74 jaar, afkomstig uit Eritrea,
Syrië, Iran, Afghanistan en Kenia.
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Contactpersoon
Joren van de Sande
joren.vandersande@levgroep.nl

‘Ik moet mijn leven hier
nog maken’
Bijna drie jaar geleden kwam Ahmad Al-Youssef (30) vanuit Syrië naar Nederland. Hij vond de taal
moeilijk maar wilde meteen beginnen met taalles. Het lukte niet. Door problemen en gedachten aan
de oorlog en zijn familie had hij geen ruimte in zijn hoofd en moest na een maand stoppen. Nu leert
hij Nederlands door met mensen te praten en boeken te lezen. In de toekomst hoopt hij zijn eigen
eetcafé te openen.
Inmiddels is Ahmad een jaar vrijwilliger bij het initiatief
Broodje Aap & Linke Soep in Tilburg. “Met mensen praten
werkt goed als je de taal wilt leren”, zegt hij. In vier maanden
tijd maakte hij enorme sprongen en kan nu een gesprek
voeren in het Nederlands. Ook verslindt hij boeken. “Ik heb
het kookboek van Gordon Ramsey helemaal gelezen”, vertelt
hij. “Niet om te koken, maar om Nederlands te leren.”

“De recepten vind ik niet interessant. Ik
heb mijn eigen speciale recepten.”

Ahmad Al-Youssef

De eigen recepten kunnen Ahmad in de toekomst goed van
pas komen als hij een eigen eetcafé begint. Hij volgt daarvoor
nu de opleiding tot chef-kok. In Syrië was hij koffiebrander,
maar daar is in Nederland moeilijk werk in te vinden. “Het
liefst wil ik Nederlanders nieuwe dingen laten proeven. Ik
heb thuis een keer koffie gebrand en die aan mensen laten
proeven. De meeste vonden het te sterk. Ik krijg er juist
energie van. Dat heb ik nodig in de ochtend.”
55

Om de Nederlandse taal te leren had Ahmad 25 apps op zijn
telefoon, maar die heeft hij allemaal gewist. “Ik leer nu door
met mensen te praten en veel te lezen. Bij het lezen kan ik altijd
woorden opzoeken op internet. Een telefoongesprek vind ik
lastiger. Nederlanders praten te snel.” Ook vriendschappen
opbouwen is niet eenvoudig. “Mensen hebben vaak geen tijd,
ze hebben al een leven. Ik moet mijn leven hier nog maken.”
Ahmad is vastberaden om Nederlander te worden en hier
een toekomst op te bouwen. “Als ik terugga naar Syrië
komen alle slechte herinneringen naar boven. Als land staat
Syrië voor mij op één, maar Nederland is mijn tweede land.
Daarom wil ik de taal en de tradities leren. En misschien
kan ik in mijn eetcafé stamppot combineren met typisch
Syrische gerechten. Dat is een speciaal recept.”

‘Nederlands leren was meteen heel
belangrijk voor mij’
Saba Tkabo Tsegezab (24) kwam na een lange reis vanuit Eritrea in juni 2015 in een Nederlands
asielzoekerscentrum. Ze sprak alleen haar moedertaal en alles ging via een tolk. Dat is niet netjes,
vond ze. Binnen een jaar haalde ze haar inburgeringsdiploma en nu zit ze in Taalpanel Breda om
organisaties te adviseren over hun taalgebruik en begrijpelijke teksten. “Nederlands leren was
meteen heel belangrijk voor mij.”
Saba was zes maanden zwanger toen ze in Nederland
aankwam en beviel drie maanden later na een bevalling
van 36 uur van haar zoontje Sened. Hij betekent alles voor
haar. In januari 2016 kwam ze naar Breda. Ze had een
verblijfsvergunning en kreeg via VluchtelingenWerk hulp bij
alle overige regeldingen. Via Buddy to Buddy Breda kwam ze
in contact met buddy Liesbeth. Ook kon ze aan de slag bij
juf Ria, die twee dagen per week tien tot vijftien vrouwen
lesgeeft terwijl er opvang is voor de kinderen. Met drie dagen
taalschool erbij en oefenen met een taalmaatje haalde ze
snel haar inburgeringsdiploma.

Saba Tkabo Tsegezab

Na twee jaar kwam de vader van Sened naar Nederland,
maar helaas duurde het geluk van de hereniging niet lang.
Saba was inmiddels geïntegreerd in de Nederlandse cultuur,
met alle Nederlandse normen en waarden. Dit botste met
de Eritrese cultuur, waar haar man op dat moment nog
middenin zat. “In Eritrea heb je geen keuzemogelijkheden,
alles is voor je bepaald.”
57

“Hier kun je zeggen wat je wil, dingen
vragen en voor jezelf opkomen. Dat is
niet normaal in Eritrea. Daar is het
heel onbeleefd.”
In augustus gaat haar kleine jongen naar de basisschool.
Hij spreekt accentloos Nederlands en Saba leert veel van
hem. Vanaf september start ze zelf met een opleiding tot
verzorgende. “In Eritrea zorgde ik voor mijn opa en moeder
en dat vond ik fijn. Ik wil graag zorgen voor ouderen en
gehandicapten.” Sinds twee weken werkt ze bij Blokker en
ook daar leert ze dagelijks nieuwe woorden. “Laatst vroeg
iemand om een eierlepel. Ik wist niet wat dat was en leer
veel, want ik moet alles weten.” In de toekomst wil ze andere
vrouwen helpen om sterker te worden. “Er zijn goede dingen
in de Eritrese cultuur, maar de man-vrouwverhouding is niet
goed. Ik wil vrouwen helpen hun eigen keuzes te maken.”

KunstkameradenYou!
Stel, je woont in Nederland, maar je spreekt de taal nauwelijks. Je kent de gebruiken en de mensen
niet goed. Hoe fijn is het dan om, samenwerkend aan kunst, toch echt in contact te zijn met de ander?
Het project KunstkameradenYou! biedt deze mogelijkheid
aan jonge vluchtelingen en jongeren met een migratieachtergrond in Tilburg. Samen met lokale kunstenaars
werken zij een aantal maanden tweewekelijks aan hun eigen
kunstwerk. Het klapstuk: een expositie op het panoramadeck
van het TextielMuseum in Tilburg 1.

De Cultuurkantine
Tilburg

“Het gaat erom
jongeren iets
ontspannends te laten
doen dat iets moois
oplevert en waar ze blij
en trots van worden.”

De jongeren kunnen zich aanmelden via het Schakelcollege,
Sterk Huis (crisisopvang) en de amv 2-teams van het COA. Op
het Schakelcollege is in alle klassen met een vlog en film,
gemaakt door oud-deelnemers, een beeldende presentatie
gegeven over het project. Aanmelden is niet alleen mogelijk
voor talentvolle jongeren, maar ook voor jongeren die niet
bijzonder kunstzinnig of creatief zijn. Het gaat er niet om wie
het mooiste kunstwerk maakt, het gaat erom dat de jongeren
kunnen ontsnappen aan de realiteit van alledag door creatief
bezig te zijn of juist op deze manier hun ervaringen in kunst
kunnen verwerken. Hun alledaagse praktijk wordt namelijk
vaak getekend door de moeilijkheden die het integreren in
een nieuw land met zich meebrengt.
Naast ontspanning levert KunstkameradenYou! zelfvertrouwen op. De jongeren zijn trots op hun werk dat geëxposeerd
wordt, waar media-aandacht voor is en waar mensen naar
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komen kijken. Het zorgt ervoor dat ze een persoonlijke ontwikkeling doormaken. Maar het levert ook ‘taalwinst’ op.
Hier ligt bij het project overigens niet de nadruk op. Het is fijn
als de jongeren hun taalniveau verbeteren, maar vanuit het
project wordt dat niet nagestreefd als vooraf geformuleerd
doel. Zoals gezegd: het gaat erom jongeren iets ontspannends
te laten doen dat iets moois oplevert en waar ze blij en trots
van worden.
Toch ziet projectleider Margo Remie dat de taalvaardigheid
van de jongeren zich gaandeweg verbetert. De jongeren
werken samen met de Tilburgse kunstenaars in een veilige
setting waarin veel kan en mag. Dat draagt ertoe bij dat de
jongeren durven te experimenteren met de Nederlandse
taal. Margo Remie: “Op het moment dat je een passie deelt, in
dit geval kunst maken, gaat het communiceren makkelijker.”
Daarnaast hebben de jongeren er belang bij om de taal op te
pikken. Het is handig als je kunt vragen aan de ander of je de
hamer even mag.
De taalwinst is soms bescheiden, soms groot: sommige
jongeren zijn nu zelfs betrokken bij de rondleidingen in
het Textielmuseum en bij de presentaties! De basis voor
KunstkameradenYou! werd al in 2011 in Breda gelegd

door Stichting De Cultuurkantine en heette in die vorm
‘Kunstkameraden Dossier 2.0’. In deze pilot werkten tien
jongeren uit de jeugdzorg samen met Bredase kunstenaars.
Inmiddels zijn we jaren en vele edities verder en is het
project gegroeid en veranderd. Zo is het in 2013 uitgerold
naar Tilburg en is de doelgroep veranderd. Met de komst
van een noodopvang voor vluchtelingen in Tilburg, is in
2016 het jeugdzorgproject gecombineerd met een pilot
voor een tweetal jonge vluchtelingen. Vervolgens is er in
samenwerking met het COA een editie speciaal voor jongeren
uit de noodopvang georganiseerd, waar het project deel
uitmaakte van een ketenaanpak van de Gemeente Tilburg.
Ook is er in de opzet een en ander veranderd. In eerdere
edities werkten de kunstenaar en de jongere samen als duo
van Kunstkameraden in het atelier van de kunstenaar. Het
project KunstkameradenYou! heeft een groot atelier naast
het Textielmuseum waar alle jongeren werken en daarbij
ondersteund worden door twee atelierkunstenaars, die
een aantal weken achter elkaar om de zaterdag een andere
gastkunstenaar ontvangen. Door deze workshops komen de
jongeren in aanraking met verschillende kunstdisciplines en
technieken voordat ze kiezen met welke kunstvorm ze zelf
aan de slag willen.

hun kunstwerk te maken. Zowel de atelierkunstenaars als de
gastkunstenaars blijven in die periode betrokken.
Er wordt intussen hard gewerkt in verschillende disciplines.
De jongeren zijn aan het tekenen en schilderen, ze ontwerpen
een jurk, borduren, maken een mobile en draaien hout.
“Wij hopen al dit moois spoedig alsnog te kunnen exposeren.
U bent dan van harte welkom!” Aldus contactpersoon Margo
Remie.
1.

De workshopperiode wordt afgesloten met een rondleiding
door het Textielmuseum, waarbij de jongeren nog meer
inspiratie op kunnen doen voor hun eindwerkstuk en ze het
panoramadeck zien waar ze later zullen exposeren. Na die
rondleiding hebben de jongeren nog drie maanden de tijd om

2.

De expositie is uitgesteld vanwege de coronacrisis.
Alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Fotografie: Remie Fotografie
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‘‘De jongeren zijn aan het
tekenen en schilderen, ze
ontwerpen een jurk, borduren,
maken een mobile en
draaien hout.”

Contactpersoon
Margo Remie
margoremie@cultuurkantine.nl
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Nawoord
Het project Versterken taalvaardigheid draagt bij aan het
taalvaardiger maken van verschillende groepen Brabanders.
Het gaat hierbij om mensen die al hun hele leven in Brabant
wonen maar zeker ook om mensen die nog niet zo lang in
Brabant verblijven. In samenwerking met onze partners binnen de Brabantse taalnetwerken zorgen we voor bewustwording over het effect van onvoldoende kennis van de Nederlandse taal op iemands leven. En wie kunnen daar beter over
vertellen dan de nieuwe Brabanders zelf.
Iedere nieuwe Brabander heeft zijn of haar eigen verhaal.
Sommigen van hen zijn goed geschoold, maar spreken (nog)
niet zo goed Nederlands. Ook zijn er mensen die hun eigen
taal al niet machtig zijn en hierdoor extra moeite hebben
met het aanleren van de Nederlandse taal. Voor hen allemaal geldt dat zij moeten integreren/inburgeren, de taal
moeten leren en zich staande moeten zien te houden in onze
maatschappij. We delen in dit boekje graag de inspirerende
verhalen van de nieuwe Brabanders met jullie!

We richten ons binnen het project Versterken taalvaardigheid verder op organisaties die in hun dagelijkse praktijk
met de doelgroep nieuwe Brabanders in aanraking komen.
We willen hen enthousiasmeren én stimuleren om een breed
scala aan taalactiviteiten op te zetten. In dit boekje delen we
dan ook - met dank aan onze partners - verschillende voorbeelden van vrijetijdsactiviteiten waarin taal een belangrijke
rol speelt. We hopen dat deze voorbeelden lezers uitnodigen
om met een frisse blik te kijken naar wat zij zelf kunnen
betekenen voor de nieuwe Brabanders in hun werkgebied.
Het ideaalbeeld van Cubiss is dat zoveel mogelijk Brabanders
actief en volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving.
Taal- en talentontwikkeling, kennis en creatieve ontplooiing
zijn hierin essentieel. Wij hopen hier met dit boekje een zinvolle bijdrage aan te leveren!
Yvonne van den Berg
Projectleider Versterken taalvaardigheid
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