De Leidse Studenten Ekklesia regelt een taallunch

''Mooi te zien dat er contact
ontstaat tussen de mensen''
LEIDEN - De Leidse Studenten Ekkles-

ia regelt elke laatste zaterdag van
de maand een lunch. lkga in gesprek
met Mara Andriessen, student Taalwetenschappen, 23 jaar. Zij vertelt
mij over de Ekklesia Taallunch, hoe
die is ontstaan en wat het doel hiervan is.

door Marijke van der Kruijt
Andriessen: "Ik ben bij de Ekklesia Taalgroep terecht gekomen
toen de Ekklesia begon met
taallessen voor vluchtelingen in
de noodopvang. Ik heb me toen
ingeschreven om taalles te geven
en later ben ik coordinator geworden van deze lessen en ·ook andere
activiteiten. Zelf heb ik Arabisch
gestudeerd en mij verdiept in het
Midden-Oosten, dit is altijd al iets
geweest wat mijn aandacht trok.
Ik ben bij de taallessen gekomen

De Ekklesia taallunch heeft als doel om mensen met elkaar te verbinden (Foto:
pr).
omdat mij opviel dat er een groot
deel van de samenleving was
waarmee ik geen contact had.
Dat vond ik jammer. Ik had wel
wat contacten met buitenlanders,
maar dat waren dan mensen van
mijn studie die hoogopgeleid
waren."

Contact leggen
Andriessen: "Vanuit de taallessen
zijn we op het idee gekomen om
een taallunch te organiseren. We
merkten dat er veel immigranten
waren die geen contact hadden
met Nederlandse mensen. Vaak
was ik de enige Nederlander die
zij kenden. En ik had ook veel
Nederlandse vrienden die geen
contact hadden met immigranten. Daarom wilden we iets beden..,...__.,,,_-,---
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ken wat als ontmoetingspunt zou
fungeren, elkaar ongedwongen
leren kennen; zo kwamen we bij
de taallunch, want eten is immers
iets wat mensen bindt. We zijn nu
ruim eenjaar bezig. Aan het begin
was het nog wat onbekend, maar
we zien dat er steeds meer mensen op afkomen. Er zijn nu meestal zo'n 15 a 20 mensen aanwezig.
De bezoekers zijn een mix van
Syriers, Nederlanders en mensen
van wat .andere nationaliteiten.
Iedereen neemt zijn eigen lunch
mee en dit zetten we dan allemaal
op een grote tafel. Men kan dan
van elkaars eten proeven. Het is
leuk om te zien hoe deze culturen
samen komen, je ziet een Nederlander binnen komen met een
broodje, want die denkt: dit is
lunch. En iemand uit Syrie komt
met een grote schaal warm eten
binnen, want die denkt c'l.aaraan
bij een lunch."

De lunch
Mara: "Ik word blij wanneer ik zie
dat mensen met elkaar in contact
komen. Er komen mensen die erg
gei:soleerd zijn en daardoor zeker
al geen contact hebben met Nederlanders. Deze mensen kijken echt
uit naar de lunch en genieten
ervan. Ook al spreken ze soms
nog amper Nederlands, ze doen
hun best en zijn erg enthousiast.
Ik vind het mooi om te zien dat er
contact ontstaat tussen mensen,
ze wisselen telefoonnummers uit
en werken zo aan hun netwerk
en taal. Dat is het doel van deze
lunch: mensen met elkaar verbinden."

Vakantiestop
Momenteel is er vakantiestop,
maar vanaf eind september, de
28e om precies te zijn, zullen de
lunches weer plaatsvinden. Iedereen is welkom, neem wat lekkers
mee en kom gezellig meelunchen
;..._.;.;._~~~-~ in het pand aan het Rapenburg
De Ekklesia taallunch heeft als doel om mensen met elkaar te verbinden 100, vanaf 12.30 uur. Men is ook
te vinden op Facebook onder
pr).
Ekklesia Taalgroep Leiden voor
meer informatie. •

