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LEIDEN - Een klein initiatief groeide

uit tot een succesverhaal van vrijwilligers die daadwerkelijk aan de
slag gingen met hulp aan anderen.
In 2015 kwamen veel vluchtelingen
naar Nederland, vooral uit Syrie.
Een groep vrijwilligers van de Leidse
Studenten Ekklesia ging taallessen
geven aan deze mensen die ver van
huis plotseling hier thuis moesten
gaan raken. Enthousiast vertelt de
coordinator Filiz Raben over dit taalproject.

Raben vertelt: 'Men richtte zich
vooral op de tweehonderdvijftig
vluchtelingen die in de noodopvang aan de Wassenaarseweg
gehuisvest werden. Nederlands
leren zou, zo was de gedachte,
niet alleen nuttig zijn, maar ook
een bezigheid verschaffen en contacten opleveren. Zo startte in
januari 2016 de Taalgroep de taallessen. Van januari 2016 tot aan de
sluiting van de noodopvang in mei
2016, heeft de Taalgroep aan zes
groepen van in totaal vijftig vluchtelingen vier uur in de week een
basiscursus Nederlands gegeven.
Ze leerden niet alleen de taal, maar
ze kookten en aten ook samen. Het
taalprogramma werd door deelnemers en taalcoaches als een succes
ervaren en werd afgesloten met
een feestelijke dag en een certificaat.' De noodopvang aan de Wassenaarseweg is alweer bijna twee
jaar gesloten, maar het taalproject
is voortgezet. Een tweede project
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Taalcursus aan het Rapenburg 100 in voile gang (Foto: Truus de Haan).

startte in oktober 2016: conversatiegroepen voor statushouders.
Raben benadrukt: 'De Ekklesia
komt niet in de plaats van de verplichte inburgeringscursussen.
Het is informeel en de deelname
is vrijwillig. Het gaat erom dat de
deelnemers naast hun lessen bij
de taalinstituten de gelegenheid
krijgen om met Nederlanders het
spreken en luisteren te oefenen.'
Ze vervolgt: 'Op dit moment zijn
er zeven conversatiegroepen die
wekelijks onder leiding van twee
taalcoaches hun spreekvaardigheid oefenen. De grootste groep
cursisten komt lfit Syrie en Eritrea. Ongeveer 45 vrijwilligers,
jong en oud, geven les of zijn actief
als taalmaatje. Ook organiseren de
vrijwilligers gezamenlijke uitstap-

jes of etentjes.' Inmiddels is er een
derde project gestart waarvoor
zelfs financiering gevonden is,
zodat het vele werk ondersteund
kan worden door een parttime
coordinator. In dit nieuwe project
zullen ook die mensen die minder gemakkelijk bereikt konden
worden de kans krijgen om actief
met de Nederlandse taal aan het
werk te gaan. Raben: 'We hebben
het originele idee opgevat om
ouders samen met hun kinderen
les te geven. Zo leren niet alleen
de ouders Nederlands, maar doen
de kinderen meteen mee. Ook hoeven de ouders dan geen oppas te
zoeken. Het project zal drie jaar
duren.' De Taalgroep heet mensen
welkom op Rapenburg 100 (0634069967).•

