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Voorwoord

Beste mensen,
Het is weer tijd voor ons jaarlijks evenement voor de taalkoppels, dit jaar extra feestelijk
vanwege het tienjarig bestaan van SamenSpraak. In januari 2008 begonnen we met het eerste
taalkoppel en nu zijn er ruim 340 koppels actief. Daar hebben we allemaal aan bij gedragen en
dat willen we graag met jullie vieren. Meld je dus aan via het mailadres in de hiernavolgende
uitnodiging.
Er komt ook weer een Taalcoach Café. Nadere bijzonderheden staan in deze nieuwsbrief.
Dit keer hebben we veel bijdragen van onze anderstaligen en van hun coaches opgenomen.
Heel mooi om te lezen.
Fijn om iedereen weer te zien op 21 april.
Hartelijke groet,
Ellie Christoffersen, coördinator

Uitnodiging

Bijeenkomst voor taalkoppels

Op zaterdag 21 april 2018 organiseren we de jaarbijeenkomst voor al onze taalkoppels, hét evenement
van SamenSpraak. Dit jaar extra feestelijk vanwege ons
tienjarig bestaan.
Locatie PEP, Riviervismarkt 2, Den Haag
Tijd 14.00 tot 18.30 uur
Voor deze interactieve bijeenkomst ben je samen met je
taalmaatje van harte uitgenodigd!
Is een van jullie verhinderd dan kan de ander natuurlijk ook
alleen komen.
Deze keer doen we met elkaar allerlei taalpuzzels zodat
ieders inzet zeer welkom is.
Groepjes worden samengesteld uit anderstaligen en taalcoaches. Waarschijnlijk zit je niet met je eigen taalmaatje in
dezelfde groep. Voor de winnaars is er natuurlijk een prijs.

Programma SamenSpraak Jaarbijeenkomst
zaterdag 21 april 2018
14.00 uur: ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
14.30 uur: welkomstwoord door Ellie Christoffersen
14.45 uur: eerste puzzelronde
+/- 15.30 uur: pauze
+/- 15.45 uur: tweede puzzelronde
16.45 uur: prijsuitreiking en aansluitend buffet met
wereldhapjes en salades
18.30 uur: einde van de bijeenkomst

Ook dit jaar willen we graag dat de anderstaligen hapjes
meenemen, zoals deze worden gegeten in hun land van
herkomst. Graag een kaartje bij het gerecht met de naam van
het gerecht en het land. We richten daarmee een buffet in.
Alvast heel hartelijk dank hiervoor.
Gilde SamenSpraak zorgt voor drankjes en salades zodat we
eindigen met een aangeklede borrel.
Wil je erbij zijn? Geef je op vóór 14 april, liefst samen met
je taalmaatje, bij Finy Sekuur: r.sekuur1@kpnplanet.nl.
We rekenen dan op je komst.
Bij verhindering is het belangrijk dat je dit zo spoedig mogelijk
doorgeeft, zodat iemand anders jouw plaats in kan nemen en
de groepjes niet met een deelnemer minder zitten!
We hopen velen van jullie (weer) te zien.
Met hartelijke groet, namens het coördinatieteam: Barbara
Hembrecht, Bertie Fokkelman, Cint den Boogert, Els Hendriks,
Finy Sekuur, Frans Bodmer, José van Kesteren, Karel van der
Linde, Loekie van der Sar, Lonneke Passchier, Margy Kamphuis,
Nora Mulder, Paula Voges, Ralph Welcker en Wim Koole

Ellie Christoffersen
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SamenSpraak

Vluchtelingen
In het afgelopen half jaar
kregen we via advertenties
en oproepen veel nieuwe
vrijwilligers voor SamenSpraak Vluchtelingen, wat
onze wachtlijst aanzienlijk
verkortte. Er zijn nu ruim 80
koppels actief. Overigens
kunnen zowel statushouders
(vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) als
ook vluchtelingen die nog
een asielaanvraag hebben
lopen en (ex-)vluchtelingen
die al veel langer in Nederland zijn, zich aanmelden bij
SamenSpraak Vluchtelingen.
SamenSpraak Café
i.s.m. de Centrale Bibliotheek

Veel nieuwe vrijwilligers

Ervaring uitwisselen, leuk en leerzaam
Op 13 december vorig jaar
organiseerden we onze
eerste intervisie waarin
zo’n twaalf taalcoaches hun
ervaringen deelden. Het is
de bedoeling tenminste vier
keer per jaar een dergelijke
bijeenkomst te houden.

SamenSpraak Vluchtelingen neemt verder deel
aan het nieuwe inburgeringsprogramma van Den
Haag: ‘SamenHaags’. Vijf
taalcoachvrijwilligers meldden zich al aan voor het
mentoronderdeel ‘Haagse

Makkers’. Meer informatie
hierover is te vinden op
www.samenhaags.nl.

Ralph Welcker en
Loekie van der Sar

Kom jij ook?

In januari waren velen van jullie nog op een welverdiende
vakantie! Toch was het weer gezellig met zo’n 40 deelnemers
in ons maandelijkse Café in de Centrale Bibliotheek.
Soms ontmoet je oude bekenden die je al een tijdje niet
gezien hebt en daarom weer heel veel te vertellen hebben.
Ook komen er nieuwe mensen om kennis te maken met
SamenSpraak-deelnemers en om te horen hoe ze zelf een
taalcoach kunnen krijgen. Soms zijn ze doorverwezen door het
Taalhuis in de bibliotheek. Soms zijn ze op ons attent gemaakt
door studiegenoten of door landgenoten die al een taalcoach
hebben en zeer enthousiast zijn. Dat is dus goede mond-totmondreclame!
Kom jij volgende keer ook weer? Dat kan iedere eerste woensdag van de maand van 17.30 – 19.30 uur aan het Spui in de
Centrale Bibliotheek in Den Haag.

Voor meer info zie:
www.gildedenhaag.nl/samenspraak_cafe.php
Finy Sekuur

Taalcoach Café

Een nuttige en gezellige middag

Op woensdag 25 april 2018
zal er weer een Taalcoach
Café worden georganiseerd.
Als taalcoach kun je hier je

wijze van aanpak en je ervaringen delen met andere
coaches. Als bijdrage aan de
onderlinge gesprekken zullen
we vooraf een deel van ‘De
kinderen van juf Kiet’ vertonen. Het is een film over een
zeer betrokken onderwijzeres
op een basisschool met asielzoekerskinderen. Het gaat
hier weliswaar om kinderen,
maar er zijn voldoende aanknopingspunten voor onze

gesprekken met volwassen
buitenlanders.
Vóór de film wil Yolanda
Meijer van de Centrale bibliotheek het een en ander
vertellen over de mogelijkheden voor anderstaligen bij de
bibliotheek, altijd handig om
te weten als je taalmaatje
om wat extra ondersteuning
vraagt.
Met dit programma hopen
we jullie een nuttige en

gezellige middag te kunnen
bieden.
Het Café wordt gehouden in
het gebouw van PEP aan de
Rviervismarkt 2 in Den Haag.
Tijdstip: 15:00 – 17:00 uur
Aanmelden is niet nodig.
Contact:
f_bodmer@hotmail.com
Frans Bodmer
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Leeskring
i.s.m. de Centrale Bibliotheek

Samen lezen, samen praten

Gratis lidmaatschap bibliotheek
voor anderstaligen
De Gemeentebibliotheek in Den Haag stelt nog steeds gratis pasjes ter beschikking aan de anderstaligen die verbonden zijn aan Gilde SamenSpraak
Den Haag. Zelfs verlenging met een jaar is mogelijk.
Ze kunnen worden aangevraagd via
samenspraakdenhaag@gmail.com
Na aanvraag ontvang je als anderstalige een formulier waarmee het pasje
kan worden afgehaald in een bibliotheekfiliaal in je buurt (uitsluitend in
filialen in de gemeente Den Haag). Hierbij moet een identiteitsbewijs en een
adresbewijs worden getoond.
Met de bibliotheekpas leen je gratis boeken en, tegen een kleine vergoeding,
muziek-cd’s, films, games en dag- en weekbladen. Bovendien kun je iedere
dag een uur gratis internetten.
Met deze pas kun je óók gratis lenen bij een andere bibliotheek in Zuid-Holland, de zogenaamde gastbibliotheek. Neem daarvoor je Haagse bibliotheekpas en een geldig legitimatiebewijs mee naar de gastbibliotheek. Je krijgt dan
ook van deze bibliotheek een lenerspas.

Vier keer per jaar organiseert de Bibliotheek Den Haag speciaal voor de deelnemers aan SamenSpraak een leeskring voor
tien tot twaalf taalkoppels. Ieder koppel krijgt een eenvoudig
geschreven boekje te leen tot de avond van de leeskring,
zodat ze het samen vooraf kunnen lezen. De leeskring vindt
plaats in de Centrale Bibliotheek, waar we het boek bespreken aan de hand van een lesbrief voorbereid door Yolanda
Meijer van de bibliotheek. De lesbrief mag je na afloop meenemen en kun je thuis nog samen verder bespreken en/of
afmaken.
Wil je ook een keer meedoen? Na 28 februari wordt er weer
een nieuwe leeskring georganiseerd. Houd dus de website
van Gilde Den Haag - SamenSpraak goed in de gaten en meld
je aan.
www.gildedenhaag.nl/samenspraak_leeskring.php
Finy Sekuur

Tip

Hulp bij moedertaalspecifieke problemen

Wanneer je anderstalige maatje tekens dezelfde fouten maakt
in het Nederlands, begrijp je wellicht dat dat aan de moedertaal ligt, maar kun je er meestal de vinger niet goed op leggen
omdat je die taal niet kent.
Om die reden ontwikkelen taalkundigen van de Utrechtse Universiteit nu een app met overzichten van cruciale verschillen
tussen het Nederlands en een aantal veel voorkomende talen,
met oefeningen erbij.

Op de website https://nt2.sites.uu.nl vind je een voorbeeld van zo’n app. Klik op de talen in het menu bovenaan om
de belangrijkste verschillen te zien tussen het Nederlands en
het Pools, en het Nederlands en het Syrisch-Arabisch.
Op dezelfde site vind je ook handleidingen (contrastieve
analyses) voor het Indonesisch, Marokkaans, Pools, Russisch,
Spaans en Tsjechisch.
https://nt2.sites.uu.nl/welkom/nt2-handleidingen/
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Ons team
In oktober en november
2017 traden twee ervaren
taalcoaches toe tot ons team
en werden contactpersoon.
Een geweldige aanwinst!
Het zijn Frans Bodmer en
Lonneke Passchier. Frans
heeft veel ervaring in het
management in zijn werkzame leven en is taalcoach
bij ons sinds oktober 2014.
Lonneke deed veel secretariaatswerk en is taalcoach
sinds februari 2009 (toen
bestonden we pas een jaar).
In februari van dit jaar na-

Wisselingen
g

Frans Bodmer

Lonneke Passchier

Gerrie de Valk

men we afscheid van Gerrie
de Valk als contactpersoon.
Ze deed dit bijna anderhalf

jaar. Bedankt voor je activiteiten, Gerrie. Gelukkig blijft
Gerrie bij ons aan als taal-

coach en daarnaast gaat ze
een opleiding tot stadsgids
volgen bij Gilde. Veel succes!

Agenda

Activiteiten op het programma

Wanneer?

Wat?

Hoe laat?

Waar?

Zo 18 maart**
Ma 19 maart*
Wo 4 april
Za 21 april*
Zo 22 april**
Wo 25 april
Wo 2 mei
Zo 27 mei**
Wo 6 juni
Wo 4 juli
Wo 1 augustus
Wo 5 september
Zo 23 september**
Diverse dagen in de week***

Workshop Dutch up!
Training taalcoaches
SamenSpraak Café
Jaarlijkse bijeenkomst
Filmclub
Taalcoach Café
SamenSpraak Café
Workshop Dutch up!
SamenSpraak Café
SamenSpraak Café
SamenSpraak Café
SamenSpraak Café
Workshop / Filmclub
Taal in de bieb

13.00 – 15.00 uur
19.00 – 22.00 uur
17.30 – 19.30 uur
14.00 – 18.30 uur
13.00 – 15.00 uur
15.00 – 17.00 uur
17.30 – 19.30 uur
13.00 – 16.30 uur
17.30 – 19.30 uur
17.30 – 19.30 uur
17.30 – 19.30 uur
17.30 – 19.30 uur
13.00 – 15.00 uur
Diverse tijden

Om de woensdag ****

Direct Dutch Boekenclub

19.30 – 21.30 uur

Centrale Bibliotheek
Brouwersgracht 50
Centrale Bibliotheek
Riviervismarkt 2
Centrale Bibliotheek
Riviervismarkt 2
Centrale Bibliotheek
Centrale Bibliotheek
Centrale Bibliotheek
Centrale Bibliotheek
Centrale Bibliotheek
Centrale Bibliotheek
Centrale Bibliotheek
Diverse filialen van de
bibliotheek
Laan v. Nieuw Oost-Indië 275

*] Van te voren aanmelden. Zie mailbericht of elders in deze nieuwsbrief
**] Voor onderwerp van en inschrijving voor films en workshops zie:
www.directdutch.com/2018/01/agenda-filmclub-and-workshops-2018
***] Nederlands oefenen met anderen. Voor rooster zie Agenda op
www.bibliotheekdenhaag.nl
****] Voorbereiden is niet nodig. Opgeven wel.
Meer informatie:
www.directdutch.com/2018/01/schema-direct-dutch-boekenclub-2018/

Colofon
Uitgave van Gilde Den Haag
Redactie
Bertie Fokkelman
Vormgeving
Hans Meuwese
Bijdragen voor de nieuwsbrief zijn
zeer welkom.
Contact
samenspraakdenhaag@gmail.com
Gilde SamenSpraak Den Haag
Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag
tel. 070 - 356 12 81
ma. t/m vr. 9.30 tot 12.30 uur
website: www.gildedenhaag.nl
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Taalmaatjescontact

Inburgeren, een kans om het leven te verrijken

Naar aanleiding van een interview in Den Haag Centraal
met Sayo Wong over het Chinees vroegen we haar hoe
ze het klaarspeelde hier in zo korte tijd zo goed in te
burgeren en onze taal te leren. Wat resulteerde in onderstaand artikel dat niet of nauwelijks werd verbeterd
door taalcoach Antoinette van der Maas.
Op www.sayowong.com is te zien waar Sayo zich nu mee
bezig houdt. Het interview in Den Haag Centraal staat hier:
gildedenhaag.nl/downloads/Artikel-Den-Haag-Centraal.pdf
(zo nodig eerst kopiëren, dan in je browser plakken)
Ik ben verhuisd naar Nederland toen ik 18 jaar was. Mijn eerste keer in Europa als een student. Hoewel mensen hier in Nederland goed Engels spreken, voelde ik me in het begin geïsoleerd en eenzaam. De taal was niet het enige probleem. Het
probleem was de cultuur. De Nederlandse cultuur was heel
anders; de Nederlanders waren direct en individualistisch. In
Hongkong letten we meer op de gevoelens van anderen. Ik
had tijd nodig om me aan te passen. Het was een moeizame
taak, maar erg belangrijk. Aanvankelijk kon ik de aankondiging in de trein niet begrijpen, maar dat stoorde me niet. Ik
bleef in mijn bubbel. Mijn vrienden en klasgenoten kwamen
uit verschillende landen en we spraken Engels met elkaar.
Mijn docenten en buren spraken ook Engels. De vraag was
‘waarom zou ik de moeite nemen om Nederlands te leren?’
Rond twee jaar na mijn verhuizing, wilde ik in Nederland blijven. Ik werd verliefd op de vrijheid, de natuur en de mensen
(en het eten? Nog niet). Kortom, het leven in Nederland was
eenvoudiger in mijn ogen. Het was minder materialistisch en
meer gelijk. Dat was het leven dat ik wilde.
Na de beslissing begon ik Nederlands te leren. Mijn doel was
om in te burgeren en Nederlander te worden. Simpel doel, zo
veel werk. Eerst heb ik een goede taalschool gevonden in Den
Haag en heb ik ‘s avonds Nederlandse lessen gevolgd na mijn
lessen op de Kunstacademie. Mijn docent Ruud bij Direct
Dutch leende mij en mijn klasgenoten dvd’s, zodat we thuis
Nederlandse films konden kijken. Mijn favoriet was ‘Nederland van Boven’ van de VPRO. Ik leerde over Nederlandse
uitdrukkingen. ‘Hij zit in de puree’ vond ik het grappigst.
Soms lazen we samen in de klas Het hele schaap Veronica
door Annie Schmidt, voor een betere uitspraak.
Afgezien van de officiële taalcursus had ik een geweldige
taalcoach Antoinette, een energieke en intelligente vrouw, die
een halve eeuw ouder is dan ik. Ze verbreedde mijn horizon
en de manieren waarop ik Nederlands leerde. Ze steunde
me in het integratieproces en hielp me om meer cultureel
bewustzijn te ontwikkelen. Ik heb mijn eerste sinterklaasgedicht ontvangen van haar. We hebben over veel onderwerpen
gesproken: cultuur, boeken, cabaret, politiek, geschiedenis,

Sayo in een bruin café in Leiden (foto van Antoinette)
familie, kunst en veel meer. Soms deden wij een fietstochtje
in Den Haag en ontdekten we samen nieuwe plaatsen (helaas
niet altijd nieuw voor Antoinette, de Hagenaar). Ze knipte veel
artikelen uit de krant voor mij om te lezen. Dat heb ik gekoesterd. Ik bof!
Ik ging ook naar culturele evenementen zoals ‘Dutch up!’ en
‘SamenSpraak Café’. Mijn spreken was het zwakste, want ik
ben altijd meer een luisteraar. Ik maakte gebruik van gratis
bronnen en ik ging naar het spreekuur in de bibliotheek. Ik
vond het interessant om mensen te ontmoeten die ook Nederlands leren.
Voor mijn inburgeringsexamen had ik elk oefenexamen geoefend op de officiële website van DUO
( www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp# ). Mijn examens zijn
goed verlopen en ik heb Nederlanderschap aangevraagd. Ik
wacht nu op de beslissing van de IND of ik Nederlander kan
worden.
Volgens mij was inburgeren niet een manier om afstand te
nemen van mijn oorsprong. Ik houd dat altijd dichtbij. Maar
het is wel een kans om het leven te verrijken door verschillende mogelijkheden te ervaren. Het integratieproces was niet
alleen enkele momenten. Ik werd er volledig in ondergedompeld. Tenslotte zou ik graag besluiten met een zin van mijn
Friese mentor op school en in het leven:
Mei leafde foar frede (Met liefde voor vrede).
Sayo Wong
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Taalmaatjescontact

Een kans voor Azza

Toen Azza en Marjan een jaar lang taalmaatjes waren,
schreef Sandra Heerma van Voss onderstaand interview.
Sandra is de dochter van een van onze taalcoaches en,
onder andere, auteur van Familiealbum, een Nederlandse
geschiedenis in 50 familiefoto’s, een verzameling van de
mooiste afleveringen van de rubriek Familiefoto in de
NRC.
‘Ik ben nu tweeënhalf jaar in Nederland’, vertelt de Syrische
Azza Elias. ‘Ik kwam aan in mijn eentje. Mijn broer woonde wel
al hier, maar helaas niet in dezelfde stad: ik kwam via het AZC
in Oude Pekela in Den Haag terecht, hij woont in Groningen.’
Gevoelsmatig is haar moederland nooit ver weg. Azza: ‘Je
kunt wel besluiten: ik ben nu hier, ik draai de knop om, maar
je draagt de oorlog altijd met je mee. Mijn ouders zijn nog in
Syrië. Ik probeer elke dag contact met ze te hebben, maar soms
lukt het niet door een stroomstoring. Je bent altijd ongerust.’
Vrijwilligster Marjan Hoogeboom vraagt Azza tijdens hun
ontmoetingen soms hoe het met haar ouders gaat, maar niet
altijd. Hun gesprekken waaieren breed uit, van persoonlijke tot
maatschappelijke onderwerpen. ‘Mijn vorige taalmaatje had
vooral hulp nodig met de taalcursussen’, vertelt Marjan. ‘Bij
Azza merkte ik meteen dat we dezelfde brede belangstelling
hadden. We komen bijvoorbeeld allebei uit een socialistisch
nest. Wel ben ik een humanist en atheïst, dus toen Azza vertelde dat ze orthodox christelijk was, dacht ik even: o, dat is
anders.’
Azza beschouwt religie als een individuele keuze. Haar Syrische
vriend is ook atheïst. Zelf doet ze vrijwilligerswerk in twee kerken, maar ze gaat maar een paar keer per jaar naar een dienst.
Beide vrouwen hebben ruime ervaring met andermans vooroordelen, en hoe je je daartegen kunt wapenen. Marjan: ‘Ik
heb tot mijn pensioen gewerkt als humanistisch geestelijk
verzorger in de gevangenis. Het contact met buitenlandse
gevangenen heeft mijn ogen geopend zodat ik ons land met
niet-Nederlandse ogen kan bekijken. Als mensen nare dingen
zeggen over nieuwkomers, heb ik geleerd om rustig te antwoorden en een beroep te doen op hun empathie. Denk je eens
in dat je zelf in zo’n situatie komt, zeg ik dan, of een van je
familieleden.’
Azza: ‘In Oude Pekela waren veel mensen tegen asielzoekers,
ze wilden geen AZC in hun gemeente. We hebben nog een ludieke actie op touw gezet en kaartjes met bloemen uitgedeeld,
maar niemand nam ze aan. Er heerste een onvriendelijke sfeer.
Daarom bleef ik liever binnen, in het AZC. Eigenlijk werd ik
pas na mijn komst naar Den Haag een beetje rustiger. Hier gaat
het goed.’
De twee gaan graag samen op pad. Het Haags Historisch

Azza en Marjan
Museum, Filmhuis, ProDemos, een dagje Amsterdam: het decor
van hun gesprekken wisselt regelmatig. Ook hebben ze elkaars
huizen inmiddels gezien. ‘Een heel nieuwe ervaring’ aldus Azza,
‘mensen hebben thuis toch een heel persoonlijke stijl. Marjan
heeft een mooi appartement met een balkon met uitzicht en
veel bloemen. Binnen zijn de wanden gevuld met boeken, heel
veel boeken. Dat gaf me een vertrouwd gevoel: zo was het in
mijn ouderlijk huis ook.’
Over Azza’s woning in een oud, gerenoveerd pand in een hofje
in een gezellige stadswijk zijn beiden even enthousiast. ‘Azza
zit daar leuk’ zegt Marjan. ‘Er wonen kunstenaars en muzikanten, er zijn veel buurtactiviteiten.’ ‘Ik heb er een goed, welkom
gevoel’ zegt Azza.
Intussen timmert ze hard aan de weg. In Syrië werkte ze na het
voltooien van haar studie Engelse literatuur in de transportsector en vervolgens bij een vertaalbedrijf. Nu maakt ze haast
met een goede kennis van het Nederlands: naast het inburgeringsexamen studeert ze voor het staatsexamen-2. Thuis kijkt
Azza naar het Nederlandse nieuws, met ondertitels. Maar de
beste spoedcursus krijgt ze op haar werkervaringsplek bij het
Intermediairen Contactpunt (ICP) van de gemeente Den Haag,
waar stadsbewoners terecht kunnen met problemen op het
gebied van energie, water, wonen en voedsel. ‘Al mijn collega’s
zijn Nederlands’, zegt ze. ‘Het tempo ligt heel hoog, er wordt
ingewikkeld vakjargon gesproken. Ik loop op mijn tenen, maar
ik geniet van elke dag. Soms kunnen we mensen direct helpen,
soms kunnen we alleen doorverwijzen.’
Marjan is blij voor haar taalmaatje, en hoopt net als Azza dat
er een langer dienstverband uit voortvloeit. Wel heeft Azza’s
werk hun afsprakenritme beïnvloed. ‘Het wisselt nu sterk’ zegt
Marjan. ‘Eerst had ze heel veel tijd, nu gaat haar werk voor.
Maar ik ben blij voor haar hoor. Dit is een kans.’
Sandra Heerma van Voss
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Taalmaatjescontact

Een bijzonder Samenspraakkoppel

Twee jaar geleden werd ik gebeld door Peter Rouwenhorst uit Voorburg, die graag taalcoach wilde worden
bij Samenspraak. Hij had wel een probleem want hij
was gehandicapt door een fietsongeluk en zat met een
hoge dwarslaesie in een rolstoel. Peter kon alleen zijn
hoofd en een hand nog bewegen, maar wilde toch nog
graag zingeving aan zijn leven geven en taalcoach zijn
leek hem wel een optie. Ik kon alleen maar bewondering hebben voor iemand die zo positief, realistisch en
dapper met beperking kan omgaan.
Het is natuurlijk wel moeilijk om een geschikt taalmaatje te
vinden maar het toeval wilde dat ik net een intake had gedaan met een echtpaar uit Egypte. De man is Koptisch priester
en leidt de Koptische kerk in Den Haag. Vader Yohana vertelde
bij de intake dat hij medicijnen had gestudeerd en daarna
de priesteropleiding had gedaan. Ik dacht meteen aan Peter,
want Vader Yohana is buitengewoon vriendelijk en heeft een
warm hart voor de medemens. Ik ben bij de kennismaking
tussen Vader Yohana en Peter aanwezig geweest om het voor
beiden wat makkelijk te maken. En het klikte gelukkig geweldig goed tussen die twee.
Inmiddels spreekt en schrijft Vader Yohana zo goed Nederlands dat hij de kinderen in zijn Koptische kerk in het Nederlands bijbelles geeft en de biecht afneemt.
Vader Yohana schrijft over Samenspraak:
‘Ik ben Vader Yohana Maximos en ik kwam op 6 december
2013 naar Nederland met mijn vrouw en 3 zonen. Ik begon
mijn taalcursus bij een taalschool in Den Haag. Op een dag
heeft een klasgenoot het adres van het Gilde aan mij gegeven. Toen begon ik contact met mevrouw Nora te nemen.
Toen heb ik een afspraak
Vader Yohana en Peter
met haar gemaakt om bij ons
thuis te komen. Toen kwam
zij naar ons huis en die dag
heb ik een klein gesprek
met haar gevoerd wegens
het tekort van de taal. Eerlijk gezegd was het leuk en
vooral gezellig. Paar weken
later heeft Nora het adres en
telefoonnummer van meneer
Peter aan mij gegeven. Zij
vertelde mij dat hij gehandicapt is en in een rolstoel zit.
Toen voelde ik me een beetje
bang wegens de moeite die
ik had met de taal. De eerste
dag met meneer Peter was
echt moeilijk voor mij omdat
ik niet wist hoe ik met hem

Marjan Meseha (links met certificaat) en Nora Mulder
kan omgaan. Na een paar lessen met hem voelde ik me rustig
omdat hij echt slim en aardig is. Op den duur behandel ik
hem als mijn vader en vertel ik hem alles over mijn leven. Ik
heb veel van hem geleerd en hij heeft mij twee jaar heel goed
geholpen.’
Peter Rouwenhorst vond het stukje dat van Vader Yohana
geweldig knap en heel leuk om te lezen. Hij vult nog aan
dat het ook voor hem een geweldig leuke, maar zeker ook
leerzame en interessante ervaring was om Vader Yohana te
ontmoeten en kennis te maken met het Koptische Christelijke
geloof. Daarbij speelt ook nog een rol, dat Vader Yohana een
buitengewoon intelligente en zeer ijverige ‘leerling’ was. Wat
zou een taalcoach nog meer kunnen wensen?
Intussen had ik zelf de vrouw van Vader Yohana als taalmaatje onder mijn hoede genomen en dat was in het begin
wel moeizaam. Want in tegenstelling tot haar man, sprak
Marjan geen Engels, alleen Arabisch. Zij voelde zich ook ongelukkig en onzeker omdat haar drie kinderen binnen de kortste
keren al goed Nederlands spraken en het op school heel goed
doen.
Maar ze heeft inmiddels haar rijbewijs gehaald, en is een
opleiding in de verzorging begonnen bij het ROC en gaat vijf
dagen per week naar school en loopt inmiddels stage.
Het was voor mij in de bijna twee jaar dat ik haar coachte iedere week een feestje om naar Rijswijk te fietsen. De kinderen
stonden altijd bovenaan de trap om me keurig te begroeten
en van Marjan kreeg ik een knuffel.
Om Samenspraak officieel te beëindigen hebben we dat
feestelijk gevierd met een certificaat, gebak, bloemen en een
cadeautje. Maar het contact blijven we houden met deze bijzondere en lieve mensen en inmiddels hebben Peter en ik ook
veel geleerd over de Koptische Kerk en de Egyptische cultuur.
Nora Mulder

