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BESTE LEZER,
Voor u ligt een bijzondere gedichtenbundel. De gedichten zijn geschreven door deelnemers van
de Taalinloop van de Bibliotheek Vianen. De deelnemers mogen dan moeite hebben met taal, toch
hebben zij deze mooie gedichtjes gemaakt. Dit laat zien: taal kan zeker ook leuk zijn!
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners met vragen over taal ergens terecht kunnen. Uit
onderzoek blijkt dat 11% van onze inwoners moeite heeft met lezen en schrijven. Ook is er een
steeds grotere groep mensen die het lastig vindt om hun weg te vinden op internet en bij de
digitale overheid. De bibliotheken in onze gemeente kunnen en willen inwoners helpen die hier
vragen over hebben. Ze organiseren bijvoorbeeld de Taalinloop, de Praattafel, Digi-inloop of
andere activiteiten. Dat is een belangrijke taak en de gemeente is blij met deze initiatieven.
Heeft u een taalvraag of moeite met lezen en schrijven? Ga dan langs bij de bibliotheek bij u in de
buurt en vraag wat er mogelijk is. Of Nederlands nu uw moedertaal is of uw tweede taal, iedereen
is er van harte welkom!
Ik wens u veel leesplezier met de gedichten in deze bundel.
Tirtsa Kamstra
Wethouder gemeente Vijfheerenlanden

STIL

ER GAAN WERELDEN
AAN MIJ VOORBIJ
HUN WOORDEN DANSEN
MAAR NIET MET MIJ

Derek Otte
Dichter en ambassadeur van
De Week van de Alfabetisering

SANDRA DHONDT

Coördinator Taalhuis

‘VIANEN TAALSTERK!’

Met gepaste trots, presenteer ik u de gedichtenbundel Durf & Dromen. Met onze deelnemers van
de Taalinloop stelden we deze bundel samen voor de Week van de Alfabetisering. In die week
zetten veel organisaties zich (extra) in voor een geletterd Nederland. Zo ook de Bibliotheek
Lek & IJssel als coördinator van het Taalhuis Vianen.
Taal is nodig om mee te doen. Zoveel is duidelijk. We maakten deze bundel met mensen
die de Taalinloop al hebben gevonden. U leert een aantal vrijwilligers, maar vooral onze
deelnemers kennen. De gedichten vertellen hun verhaal. En verhalen vertellen we graag bij de
Bibliotheek. Taal vermaakt! Door te kiezen voor eenvoudige dichtvormen geven we een kijkje
in de binnenwereld van mensen die kwetsbaar zijn in hun taalvaardigheden. Het brengt hun
dromen, wensen, zorgen en soms angsten tot leven. Bovenal creëert het mooie en ontroerende
gedichtjes. Taal versterkt! Met de gedichten brengen we het onderwerp geletterdheid op een
meer betekenisvolle manier onder de aandacht. Bij u als lezer, onze samenwerkingspartners en
de lokale politiek. We hopen ook dat het mensen uitnodigt naar het Taalhuis Vianen te komen. Zo
krijgen meer mensen de taalhulp die zij nodig hebben. We kijken uit naar mooie ontmoetingen met
nieuwe deelnemers. Taal verbindt!
NIET GOED KUNNEN LEZEN EN SCHRIJVEN?
Ik kan me er geen voorstelling van maken wat het met mij en mijn emoties zou doen als ik niet
goed zou kunnen lezen of schrijven. Wat als ik moeite had om formulieren in te vullen, het rapport
van mijn kinderen te lezen of een reis te plannen? Laat staan me te verliezen in een mooi boek?
Toch is dit voor ruim 1 op de 10 Vianezen de dagelijkse realiteit. Daarom verdient geletterdheid de
volle aandacht. Niet alleen in de Week van de Alfabetisering maar iedere week!
Bij de Bibliotheek staan we daarom iedere week klaar voor iedereen die hulp
kan gebruiken bij het leren van de Nederlandse taal. Ik ben enorm trots
op het betrokken vrijwilligersteam. De enthousiaste en getrainde
taalvrijwilligers van het Taalhuis in de Bibliotheek brengen
deelnemers een stap verder in hun taalontwikkeling. Ze
helpen deelnemers op weg naar een examen, studie of
baan. Het vraagt moed en durf van deelnemers om
daarvoor naar de Bibliotheek te komen.
Durf is precies het thema van deze Week van de
Alfabetisering. Durf om te leren. Durf om hulp te
vragen. Door te leren en te ontwikkelen werk je aan
je dromen. Dat begint bij taalvaardigheid en daar
leveren we vanuit de Bibliotheek Lek & IJssel heel
graag een bijdrage aan.
WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK!
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MALIKA
Deelnemer uit Marokko
‘KOM NAAR HET
TAALHUIS,
LEREN IS
BELANGRIJK!’

Ze komt al tijdenlang twee maal in de week naar het Taalhuis om Nederlands te oefenen en
schreef daar heel spontaan prachtige gedichten. Ze is de trotse moeder en oma van vier kinderen
en twee kleinkinderen, de derde is onderweg. Het verhaal van een warme vrouw die binnen haar
mogelijkheden altijd is blijven leren.
Veertig jaar geleden kwam Malika naar ons land. Haar echtgenoot Mustafa reisde al voor haar uit
naar Nederland. Mustafa’s vader verhuisde als één van de eersten met betonproducent Bonna
mee die zich eind jaren vijftig vanuit Marokko vestigde in Vianen. Mustafa volgde zijn spoor. Terwijl
Mustafa al in Nederland woonde en werkte, bleef Malika samen met haar schoonmoeder nog drie
jaar achter in Marokko.

GEEN INBURGERINGSPLICHT
In 1979 kwam Malika aan in Nederland en vestigde het echtpaar zich in een flat in de
Vijfheerenlanden. Inburgering was nog niet verplicht en dat vindt Malika nu erg jammer: ‘Als het
toen verplicht was geweest, had ik nu ook goed Nederlands kunnen lezen en schrijven.’ Ze vertelt
over haar beginjaren: ‘Er kwam een dame thuis, die mij hielp met Nederlands leren. We kregen in
dezelfde periode ons eerste kindje. We dronken altijd koffie of thee en praatten dan over van alles.
Zo leerde ik het Nederlands spreken en leerde ik nieuwe woorden. Ik heb nog foto’s van onze
baby’s samen!’
Het gezin groeide en ze verhuisden naar een eengezinswoning. Na de geboorte van haar tweede
kindje ging Malika als kamermeisje aan de slag bij Van der Valk. In de 25 jaar dat ze daar werkte,
hebben haar collega’s haar altijd geholpen om het Nederlands steeds beter te spreken.

BLIJVEN LEREN
Malika bleef zich ontwikkelen. Zo haalde ze haar rijbewijs, volgde koranles en leerde Arabisch.
Ook aan haar Nederlands bleef ze werken. Ze bezocht een taalschool en later oefende ze met
een taalmaatje. Schrijven vindt Malika nog altijd heel moeilijk. Ze is bang om fouten te maken,
zeker als ze de tekst zelf moet schrijven en ze niet kan overschrijven. Haar spreekvaardigheid en
vooral haar uitspraak daarentegen zijn opvallend goed.
In 2017 vond Malika de weg naar het Taalhuis. Ze komt met heel veel plezier. Ze wil iedereen
aanmoedigen om ook te komen. Enthousiast zegt ze: ‘Ga maar naar het Taalhuis, leren is
belangrijk. Het is er lekker rustig, je krijgt aandacht en er zijn heel vriendelijke mensen. Kom leren!’
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MIJN LEVEN
WONEN IN NEDERLAND IS NIET GEMAKKELIJK
IK MIS MIJN OUDERS EN FAMILIE
GA IK TERUG NAAR MAROKKO,
DAN MIS IK MIJN KINDEREN
WONEN IN NEDERLAND IS NIET GEMAKKELIJK
IN MIJN HOOFD ZIJN TWEE WOONPLAATSEN
IN MIJN HART KIES IK VOOR MAROKKO
WONEN IN NEDERLAND IS NIET GEMAKKELIJK
IK MIS MIJN OUDERS EN FAMILIE

Malika
Marokko

CARLA VAN DER LINDEN
Vrijwilliger
‘WE LACHEN WAT AF!’

Carla van der Linden geeft al jaren taalhulp in de Prenter en heeft inmiddels al zo’n tien cursisten
gehad. Ze heeft veel lol in haar lessen maar wil haar deelnemers ook graag écht een stap vooruit
helpen. Een bevlogen taalvrijwilliger aan het woord.
Carla was basisschool docent. Ze heeft alle klassen les gegeven en deed daarnaast Interne
Begeleiding en Remedial Teaching. In 2013 werd ze afgekeurd. Toen ze zich in de zomer 2015
oriënteerde op vrijwilligerswerk, werd ze gevraagd om op vrijwillige basis taalles te geven. Dat
leek haar wel wat en inmiddels heeft ze dus al zo’n tien cursisten gehad. ‘Ze blijven meestal zo’n
anderhalf tot twee jaar, daarna gaan ze weer iets anders doen. Ik lees veel met mijn deelnemers.
Ook doen we spelling en praten we veel. Ik probeer uit te leggen hoe onze taal in elkaar zit en hoe
je het schrijft. We gebruiken diverse materialen en ook digitale oefenprogramma’s.’
PERSOONLIJK CONTACT
‘Als cursisten zo’n tijd bij je in de groep zitten, leer je ze ook goed kennen. Dat geeft een
vertrouwensband en maakt dat we over allerlei dingen praten. We lachen wat af! In die
vertrouwelijkheid krijg ik soms ook persoonlijke dingen toegefluisterd. Dat vind ik mooi, zo kunnen
we elkaar ondersteunen, ook op andere gebieden dan taal. En leren we van elkaar.’
LIEFDE VOOR LESGEVEN
Het taalvrijwilligerschap brengt Carla vooral heel veel plezier. ‘Het past ook bij mijn vak, als kleuter
wist ik al dat ik juf wilde worden. Ja, het onderwijs zit echt heel diep in mijn hart. In het begin was
ik veel te ongeduldig hoor. Geduldig zijn, heb ik moeten leren, ook in het contact met ouders. Ik
was als juf streng en consequent, dat vinden kinderen heel fijn. Ik zei altijd ‘ik heb ogen in mijn rug’
en ze geloofden het ook nog!’
Carla is zelf moeder van twee kinderen en heeft drie kleinkinderen. Ze leest graag, schildert en
speelt trekharmonica. Dit laatste doet ze sinds kort ook in het Hof van Batenstein bij groepjes
mensen met dementie. Dat vindt ze heel dankbaar werk en bijzonder om te doen. Ook bezoekt
Carla een oudere dame met wie ze leest en praat over krantenberichten en artikelen. Ook
met deze dame heeft ze een bijzondere band. De motivatie in al dat vrijwilligerswerk is steeds
dezelfde: contact met mensen en haar liefde voor lezen en taal!
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VRIJWILLIGERSWERK
TAALLES GEVEN
PRATEN LEZEN SCHRIJVEN
NEDERLANDS IS BEST MOEILIJK
DURF!

Carla van der Linden
Taalvrijwilliger

DURF!
IK DURF ALLES TE DOEN
ALS IK DAPPER BEN
IK PROBEER DAPPER TE ZIJN
IK DURF ALLES TE DOEN
AL MIJN DROMEN PROBEER IK UIT TE LATEN KOMEN
IK HEB VEEL DROMEN, OOK OM TE STUDEREN
IK DURF ALLES TE DOEN
ALS IK DAPPER BEN

Shazia Asgari (& Asad Rezaie)
Afghanistan

SHAZIA ASGARI

Deelnemer uit Afghanistan
‘IK HEB BEWONDERING VOOR
HET WARME HART VAN
DE MENSEN DIE MIJ
AANMOEDIGEN’

Ze komt uit Afghanistan en ontvluchtte daar als klein meisje de oorlog. Ze is nu bijna een jaar in
Nederland en spreekt opvallend goed Nederlands. Ze is getrouwd met Asad en samen komen
ze wekelijks in Taalhuis Vianen. Achter haar zachte en rustige voorkomen schuilt een enorme
ambitie. Het verhaal van Shazia Asgari.
Ze was zes jaar toen ze met het gezin van Afghanistan naar Iran vluchtte. Haar jeugd woonde ze
in Iran. Ze volgde een opleiding, vergelijkbaar met de HAVO in Nederland. Ze heeft het diploma
nog altijd niet ontvangen. Ze heeft het nodig om het te laten waarderen. Ze wil namelijk een
vervolgopleiding in Nederland doen.
DROOM
‘Mijn droom is om optometrist te worden. Ik wil meer weten over ogen. Iedereen in mijn familie
heeft een bril. In Afghanistan hebben mensen geen geld voor een oogbehandeling. Dat kunnen
ze door de armoede niet betalen. Ik wil hen graag helpen. Misschien kan ik één keer per jaar
teruggaan naar Afghanistan om hen te helpen.’ Shazia werkt hard om haar droom te vervullen.
Ze volgt inburgeringslessen en komt driemaal per week naar Taalhuis Vianen in de bibliotheek.
Ook oefent ze het spreken met een taalmaatje. Daarnaast is Shazia vrijwilliger bij Kringloopwinkel
Vianen. Ze vindt het werk leuk en is heel blij met de vriendelijke collega’s. Ze hebben geduld en
praten langzamer met haar, zodat ze het spreken kan oefenen.
Shazia’s echtgenoot Asad kwam al eerder naar Nederland en is schoenmaker van beroep. Hij
heeft al twee jaar een baan als schoenmaker. Hij heeft daar ook diverse diploma’s voor gehaald.
Asad houdt van zijn werk en hoopt op een vast contract. Hij heeft leuke collega’s en ook zij
oefenen het Nederlands met hem.
FIJN IN NEDERLAND
‘Ik vind alles leuk aan Nederland. Hoe de overheid met je omgaat, maar ook de natuur is mooi
en het is hier veilig. De mensen zijn vriendelijk en gaan heel goed met vluchtelingen om.‘ Shazia
en Asad spreken ook graag af met vrienden die ze hier via de kerk hebben leren kennen.
‘Gezelligheid’, zegt Shazia lachend.
Shazia eindigt het gesprek met het meermaals uitspreken van haar oprechte dank aan iedereen
die haar op weg helpt. De vrijwilligheid waarmee mensen haar helpen, bewondert ze. ‘Ik waardeer
de mensen die mij helpen enorm. Het is een genoegen om contact met hen te hebben.’ Met
haar vriendelijke uitstraling en enorme drive om de taal zo snel mogelijk te leren is dat genoegen
geheel wederzijds, schat ik zo in!
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JAN HEIJNEN
Vrijwilliger
‘IETS ORGANISEREN, DAT
IS WAARSCHIJNLIJK
MIJN BESTE TALENT,
ACHTERAF
GEZIEN’

Als schoolhoofd maakte Jan Heijnen zich al hard voor een bibliotheek in Vianen. Daarmee was hij
min of meer grondlegger van de huidige bibliotheek Lek & IJssel waar Taalhuis Vianen onderdeel
van is. Jan heeft inmiddels al de nodige voetstappen liggen in Taalhuis Vianen. Met veel liefde en
plezier heeft hij al de nodige uurtjes mensen (verder) op weg geholpen met hun Nederlands.
Als jonge jongen had Jan een enorme hekel aan school. Hij was tegendraads en organiseerde
liever een bloemenbal en allerhande andere leuke activiteiten. Dat hij zoveel jaar later zelf als
docent voor de klas zou staan, had hij in die tijd niet kunnen bedenken. Toen hij eenmaal als
leerkracht aan de slag was, haalde hij naast zijn werk zijn hoofdakte en werd hij zelfs ‘Hoofd Ener
School’. Tot aan zijn pensionering was Jan 22 jaar lang schoolhoofd van de Tijl Uilenspiegel in de
Hagen.
ANDEREN HELPEN
Zijn taalvrijwilligerschap komt opmerkelijk genoeg eigenlijk niet eens zozeer voort uit liefde voor
taal. ‘Ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen, dat is alles’, zegt hij bescheiden. ‘Omgang
met mensen vind ik leuk.’ Het begon na zijn pensionering met het geven van computerhulp aan
leerkrachten en later bij Seniorweb. Begin 2018 kwam het Taalhuis daarbij, waar hij taal én digitaal
vrijwilliger is. Via het Taalhuis belandde hij ook bij de inburgeringslessen waar hij de docent
assisteert. De mensen die hij daar helpt met Nederlands, komt hij vervolgens weer tegen bij de
Taalinloop.
RIJK GEVULD VRIJWILLIGERSLEVEN
Zijn vrijwilligerswerk is vooral gericht op mensen helpen bij het leren van de Nederlandse taal.
Zelf leest Jan niet veel meer ondanks dat het lezen hem door zijn moeder met de paplepel is
ingegoten. De krant leest hij wel en hij kijkt graag tv. Zijn hoge leeftijd laat het niet meer toe maar
met zijn vrouw maakte Jan vaak wandelingen in de vrije natuur, het liefst meerdaagse tochten.
Maar dan bij voorkeur in tegengestelde richting. Dat vindt hij leuker. Een beetje tegendraads moet
het natuurlijk wel blijven!
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DURF
DURF, IS DOEN WAT JE WIL
MAAR BIJNA NIET KAN
OMDAT HET TE MOEILIJK IS
DURF IS DOEN WAT JE WIL
DE STAP LIJKT TE GROOT
MAAR ZEKER TE NEMEN
DURF, IS DOEN WAT JE WIL
MAAR BIJNA NIET KAN

Jan Heijnen
Taalvrijwilliger

TOEKOMST
KOMT GOED
MET BLIJVENDE HOOP
MET WENS* EN GELOOF**
GEWELDIG!
* WENS: BETEKENIS VAN DE VOORNAAM AREZU (IMAN’S ECHTGENOTE)

** GELOOF: BETEKENIS VAN ZIJN EIGEN VOORNAAM

Iman Hemati (& Arezu Kaviani)
Iran

IMAN HEMATI

Deelnemer uit Iran
‘NEDERLANDS IS
HELEMAAL NIET
MOEILIJK!’

‘Niet?’, vraag ik nog een keer voor de zekerheid. ‘Nee’, zegt hij overtuigd, ‘ten opzichte van andere
vreemde talen is Nederlands niet moeilijk om te leren.’ Aan het woord is Iman Hemati. Hij schreef
een prachtig gedichtje met de betekenis van de namen van zijn vrouw en hemzelf. Reden genoeg
om met hem in gesprek te gaan.
Samen met zijn echtgenote Arezu Kaviani kwam Iman anderhalf jaar geleden vanuit Iran naar
Nederland. Ze wonen nu in Vianen. Sinds twee maanden hebben ze een eigen huis. Daar zijn
ze overgelukkig mee. ‘Eigen haard is goud waard’, straalt Arezu. Het stel is blij in Nederland te
zijn. Hun familie te moeten missen is het meest moeilijk. Inmiddels hebben Iman en Arezu ‘veel
vriendelijke contacten met aardige Nederlanders’ waardoor ze zich niet alleen voelen. Ze voelen
zich thuis in Nederland.
NIEUWE ONTMOETINGEN
Ze leerden elkaar op de Universiteit van Iran kennen tijdens hun Master Geologie. Arezu heeft
de studie Paleontologie afgerond, Iman kon het nét niet afmaken voordat ze vluchtten. Beiden
zijn hard aan de slag om hun leven in Nederland op te bouwen. Ze doen de inburgeringscursus
en komen naar het Taalhuis. Ze doen ook veel vrijwilligerswerk. Op dit moment koken ze als
vrijwilligers in de Wereldkeuken in de Prenter. Iman en Arezu leren daar ook veel nieuwe mensen
kennen.
DE TOEKOMST
Als ik vraag hoe Iman en Arezu de toekomst in Nederland zien, zegt Arezu zonder aarzeling
‘bright’ (‘stralend’). Iman vertelt over zijn droom om wetenschapper te worden. Maar hij ziet meer
mogelijkheden. Zijn keuze hangt ook af van de kansen op een baan en vooral de mogelijkheid om
te kunnen studeren aan de universiteit. ‘Nederland deed zijn best voor ons en nu willen wij ons
best doen voor Nederland’, zegt hij. Ook Arezu droomt groot. Ze wil graag iets doen om de wereld
te verbeteren, met name voor Iran. Het liefst wil ze dat op het gebied van milieu maar ook mensen
wil ze graag helpen. ‘Alles wat ik kan om mensen te helpen’. Bijzonder dat iemand die zelf
moeilijke keuzes moest maken op zoek naar een veilig en stabiel bestaan, haar hart wagenwijd
openzet voor de natuur en anderen die hulp nodig hebben.
Tot slot vraag ik wat ze het lekkerst vinden uit de Nederlandse keuken. Het antwoord van dit
stralende stel is eensgezind: ‘Boerenkool!’ Ze kunnen het nog niet zo goed zelf koken maar
‘oefening baart kunst’ roepen ze in koor!
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IRMA NIJKAMP

Taaldocente

‘ALS JE EENMAAL KUNT
LEZEN, KUN JE NOOIT
MEER NIET LEZEN’

Deze bijzondere uitspraak komt van Irma Nijkamp. Ze is als zelfstandig taaldocent verbonden
aan Taalhuis Vianen. Ze doelt op het onomkeerbare proces van ‘emancipatie’ en groeiend
zelfvertrouwen dat van start gaat als mensen op latere leeftijd alsnog leren lezen en schrijven.
Haar hart stroomt over voor mensen die deze stap nog durven maken. ‘Ik kijk daar met ontroering
naar’, zegt ze er letterlijk over. Een mooi gesprek met een ervaren docente met een warm hart
voor de mens achter haar cursist.
Ze heeft inmiddels 35 jaar ervaring in het NT2 onderwijs. Dit betekent dat ze les geeft aan mensen
die Nederlands als tweede taal leren. Hoewel Irma de NT2-ers met veel liefde en plezier de
Nederlandse taal leert, ligt haar hart bij de NT1-ers. Dit zijn mensen voor wie Nederlands hun
moedertaal is en om uiteenlopende redenen niet goed hebben leren lezen en schrijven. Ze vindt
het heel bijzonder als mensen uiteindelijk de stap zetten om toch nog te gaan leren. Ze ziet ze
letterlijk maar ook figuurlijk drempels overkomen. Het allermooist vindt ze ‘de leesdoorbraak’ (het
moment dat mensen kunnen lezen) en er zo’n honger en plezier in lezen ontstaat dat mensen niet
meer te houden zijn.
De warmte van de vrijwilligers van de Taalinloop in Vianen vindt Irma erg bijzonder. ‘Het is zo’n
trouwe groep vrijwilligers, die al jaren heel stabiel is. Mensen leren in Taalhuis Vianen om over
drempels te gaan waarbij ze veel persoonlijke aandacht krijgen van de vrijwilligers. Dat is een
ontzettend waardevolle toevoeging in hun taalontwikkeling. Dat is heel belangrijk want door taal
ben je in staat om contacten aan te gaan en je plek te vinden.’
Zelf heeft ze ook altijd de behoefte gehad om dingen die haar
raakten, op te schrijven. Ze schreef gedichtjes voor haar
kinderen, een mooie brief aan haar moeder en eentje aan
een terminaal zieke collega. Ze schreef hen wat ze voor
haar betekenden. ‘Dat vergeten we vaak, mensen vertellen
hoe belangrijk ze voor je zijn als ze nog bij je zijn. Het zit in
me om dingen vast te leggen en vast te houden. Dat talige
heb ik ook doorgegeven aan mijn kinderen.’
Het multiculturele vindt ze een bijzonder mooi aspect van
haar werk. Het van elkaar leren en proeven aan elkaars
cultuur. Een voorrecht noemt ze het om daar in haar werk
zoveel mee in aanraking te komen.
‘Je gaat er door zien wat belangrijk is. Dat je het mooie en
zachte ziet van andere culturen in een samenleving die steeds
harder wordt. Je gaat daardoor nadenken over je eigen bestaan
en wat voor jou belangrijk is. Het brengt echt heel veel.’

Gezamenlijk gedicht van
Kasem, Shazia, Jan, Stef, Sandra (op de foto)
Samah, Malika, Sonia, Christel, Nicolt en Irma
(niet op de foto)

MOEDER
MIJN LIEVE MOEDER
ZIJ IS MIJN ZON
IK GEEF MIJN LEVEN VOOR HAAR
MIJN LIEVE MOEDER
DE LIEFSTE VROUW IN DE WERELD
IK HOU HEEL VEEL VAN HAAR
MIJN LIEVE MOEDER
ZIJ IS MIJN ZON

EEN LUIZENLEVEN
SPIN IN HET WEB
VOELT ALS EEN NIEUWE BAAN MET LIEVE MENSEN
BETEKENIS GEVEN AAN EIGEN LEVEN
SPIN IN HET WEB
MET KEUZEPENSIOEN
WAT ZAL IK GAAN DOEN
SPIN IN HET WEB
VOELT ALS EEN NIEUWE BAAN MET LIEVE MENSEN

Agnes Tholen
Taalvrijwilliger

AGNES THOLEN

Vrijwillig Coördinator
‘DE COMBINATIE VAN
COÖRDINEREN EN
INHOUDELIJKHEID
VIND IK ERG
LEUK’

Agnes Tholen is nagenoeg vanaf de opening van Taalhuis Vianen vrijwillig coördinator. Al ruim
2,5 jaar doet ze de intakes met nieuwe deelnemers. Ze schat hun taalniveau in en deelt hen naar
gelang hun leervraag in bij een groepje. Ze is er élke Taalinloop en fungeert als vraagbaak voor
deelnemers en vrijwilligers. Een schets van een zeer betrokken vrijwilliger.
Ze wilde eigenlijk niet in het onderwijs. ‘Ik was een bèta. Ik wilde graag scheikunde studeren.
Het liep anders. Ik ben de oudste van vier meisjes en door het vroege overlijden van mijn vader
was mijn hulp thuis nodig.’ Ze startte uiteindelijk op de Pedagogische Academie en maakte deze
ondanks wat twijfel af. Werkte in vakantiekampen met jongeren met een geestelijke beperking
en later in een gezinsvervangend tehuis. Rondde daarnaast de Sociale Academie af. Het
was een krachttoer, vier jaar studeren naast haar werk maar het lukte. En zo belandde Agnes
uiteindelijk tóch in het onderwijs toen ze in Hardenberg werd aangenomen om vormingswerk met
jongvolwassenen te doen.
LANGE ONDERWIJSLOOPBAAN
Agnes werkte eerst als docent, later als huiswerk- en leerlingbegeleider. Al snel volgden
coördinerende taken, remedial teaching en tenslotte was ze teammanager. De liefde bracht haar
naar de regio Utrecht en uiteindelijk naar Vianen. Voordat ze met keuzepensioen ging, was ze
docent op het MBO waarmee de onderwijscirkel rond was.
VRIJWILLIGERSWERK
Na een eerste periode thuis na haar pensionering kwam het vrijwilligerswerk bij het Taalhuis én de
VoorleesExpress op haar pad. Beiden doet ze met evenveel enthousiasme. ‘Dit vrijwilligerswerk
is het vervolg op mijn werkleven. Ik vind het fijn werken in deze kleine setting met leuke en
aardige mensen. De combinatie van de VoorleesExpress en het Taalhuis vind ik erg leuk. Via
de VoorleesExpress kom ik bij mensen thuis die ik bij het Taalhuis weer terugzie. Zo leer ik op
verschillende manieren mensen kennen. Ik doe dit vrijwilligerswerk ook voor mezelf omdat ik weet
dat ik niet gelukkig word als ik hele dagen thuis ben. Het geeft me energie en ik voel ook dat mijn
bijdrage gewaardeerd wordt.’
Naast de vele uren in het Taalhuis en bij de VoorleesExpress vindt Agnes ook nog tijd om creatief
te zijn. Breien brengt haar ontspanning terwijl ze bij een cursus aquarelleren ontdekte dat ze
daarvoor preciezer moet zijn dan ze eigenlijk is. Waar een mooie eigenschap in terug te vinden is:
wat Agnes doet, wil ze graag goed doen!
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MUSTAFA
Deelnemer uit Afghanistan
‘HET TAALHUIS HELPT MIJ
HEEL ERG BIJ HET LEREN
VAN DE TAAL’

Mustafa Motmayen was zesentwintig jaar toen hij de oorlog in Afghanistan achter zich liet. Hij
vertrok moederziel alleen naar Turkije. Vanuit Turkije is Mustafa naar België gevlogen maar
eindigde uiteindelijk in Italië waar hij een verblijfsvergunning kreeg voor vijf jaar. Tijdens een
bezoek aan Nederland leerde hij zijn vrouw Sonja kennen. Zij komt ook uit Afghanistan. Ze
trouwden in Gorinchem en wonen nu in Vianen. Mustafa praat weloverwogen en zoekt soms naar
woorden maar het lukt hem zijn verhaal te vertellen.
Mustafa is nu een jaar in Nederland. Het is hem gelukt een baan te vinden. Hij werkt fulltime in
Vianen, bij een bedrijf dat hoogwaardig aannemersmaterieel verhuurt. Mustafa heeft het er erg
naar zijn zin. Hij controleert en sorteert materialen die terugkomen na verhuur. Hij heeft fijne
collega’s die de Nederlandse taal met hem oefenen. Ze helpen hem altijd als hij iets niet weet of
begrijpt.
Mustafa’s echtgenote Sonja heeft rechten gestudeerd en werkt bij een financiële dienstverlener
in de pensioensector in Amsterdam. In het weekend gaan ze er samen op uit naar de bioscoop of
winkelen. Ook sporten ze graag samen: ze lopen hard en fietsen veel.
TOEKOMSTPLANNEN
Op zaterdagochtend komt Mustafa naar het Taalhuis in de Bibliotheek Vianen om de Nederlandse
taal te leren. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen: in januari 2020 wil hij aan een opleiding auto
techniek beginnen. Mustafa wil graag automonteur worden! Hij beheerst het Nederlands nu nog
niet voldoende om de opleiding te kunnen volgen dus hij werkt hard aan zijn taalvaardigheden.
Het Taalhuis is belangrijk voor hem om zijn droom te vervullen. Door zijn huwelijk met Sonja heeft
hij een verblijfsstatus voor vijf jaar. Daardoor volgt hij geen inburgeringslessen. Hij leert de taal op
zijn werk en oefent op zaterdagochtend in het Taalhuis. Mustafa wil heel graag aan zijn studie auto
techniek beginnen. De vrijwilligers van Taalhuis Vianen helpen hem heel graag op weg!
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NIEUW LAND
IK BEN NIEUW IN NEDERLAND
IK PROBEER NEDERLANDS TE LEREN
MAAR NEDERLANDS IS MOEILIJK
IK BEN NIEUW IN NEDERLAND
ELKE ZATERDAG LEES IK BOEKEN IN DE BIBLIOTHEEK
IK GA VIJF DAGEN PER WEEK NAAR MIJN WERK
IK BEN NIEUW IN NEDERLAND
IK PROBEER NEDERLANDS TE LEREN

Mustafa Motmayen
Afghanistan

Rabia
Marokko

DURF
IN NEDERLAND
HEB IK GELEERD
HIER BEN IK THUIS
BLIJ

NEDERLAND
VRIENDELIJK LAND
MET MOEILIJKE TAAL
MAAR WE MOETEN LEREN
NEDERLANDS

Asad Rezaie
Afghanistan

TOEKOMST

t,

.
NEDERLAND IS MIJN VADERLAND

IK BEN TROTS ALS NEDERLANDER
IK HEB EEN NIEUW LEVEN GEKREGEN
NEDERLAND IS MIJN VADERLAND
IK HOU VAN DE VIER SEIZOENEN
WINTER, LENTE, ZOMER EN HERFST –
PRACHTIG
NEDERLAND IS MIJN VADERLAND
IK BEN TROTS ALS NEDERLANDER

Christel Voerman Indonesië
Taalvrijwilliger

BLIJ
IN MAROKKO
BEN IK ZELFSTANDIG
HIER MIS IK DAT
OPNIEUW

Jonge vrouw Marokko

DROMEN
VOOR ALLES
BEGINT MET LIEFDE
PROBEER HET TE KRIJGEN
BEREIKEN

Arezu Kaviani Iran

Abdulaziz Alhaj Abd Alshikh Syrië

TAAL
IK LEER
IK WIL LEZEN
IK WIL NEDERLANDS BEGRIJPEN
MOEILIJK

CLARA SAMPAYAGE
Deelnemer uit Sri Lanka
‘IN NEDERLAND IS RAAR
NORMAAL!’

De mogelijkheid om eigen keuzes te maken, vindt ze fijn aan Nederland. Nederlanders oordelen
veel minder en vinden minder snel iets raar dan de Italianen, waar ze haar jeugd bij doorbracht.
Het is voor haar echt belangrijk om te praten zoals de Nederlanders. Ze wil de perfecte uitspraak
en woordvolgorde. ‘Dat is niet makkelijk maar ik wil het.’ Een perfectioniste aan het woord.
Clara Sampayage is geboren in Italië. Ze ging er naar de basisschool en volgde er een groot
gedeelte van de middelbare school. Op haar vijftiende verhuisde ze naar Sri Lanka, het vaderland
van haar ouders. Sinds een jaar is ze in Nederland. Omdat ze een Italiaans paspoort heeft, hoeft
ze niet in te burgeren. Dat vindt ze een voor- én een nadeel. ‘Ik heb de Nederlandse taal en
gebruiken zelf moet leren. Ik heb het mezelf aangeleerd.’ Met wat hulp van de vrijwilligers van
Taalhuis Vianen is haar dat verrassend goed gelukt. Ze spreekt zes talen: Italiaans, Engels,
Sri Lankaans, Duits, Frans en nu ook Nederlands.
VRIENDSCHAPPEN
Ze heeft inmiddels een eigen huisje in Bilthoven. Maar dat belet haar niet om heen en weer
te reizen. ‘Ik hou van het Taalhuis dus ik kom er graag voor terug.’ Ze heeft leuke contacten
opgedaan in het Taalhuis die uitgegroeid zijn tot vriendschappen. Nederland ervaart ze als
een vriendelijk land. ‘Ik hou van de organisatie van Nederland. Van hoe alles geregeld is, de
voorzieningen zoals de bus, trein en tram.’ Ze is ook onder de indruk van de gemeentelijke
voorzieningen en de persoonlijke regelingen zoals verzekeringen.
GROOTSE PLANNEN
Clara kijkt er naar uit om in september te gaan studeren. Ze gaat de HBO opleiding
International Business aan de Hogeschool Utrecht volgen. Na haar studie wil ze eerst
internationale werkervaring opdoen om daarna haar eigen bedrijf te starten. Ze koestert de
wens een internationaal welness centre voor vrouwen op te zetten. Ze wil de rijke tradities van
schoonheidsrituelen in culturen over heel de wereld terug zien in de behandelingen in haar
welness centre.
‘Ik hou van bomen dus het welness centre moet er ‘natuurlijk’ uitzien met alleen maar fair trade
producten. Dat is mijn grote droom. Alleen het beste’, zegt ze lachend. Ik lach terug en zeg vol
bewondering: ‘je hebt een enorme kracht.’ Ze lacht verlegen door dit compliment maar ik denk
stilletjes bij mezelf ‘haar girlpower zou haar nog wel eens ver kunnen brengen!’
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DROMEN
DURF TE DROMEN
VOLG WAT JE WILT
WEES DAPPER EN GEK
DURF TE DROMEN
DROMEN LIJKEN GROOT
JE KAN GROTER ZIJN
DURF TE DROMEN
VOLG WAT JE WILT

Clara Sampayage
Sri Lanka

Sulaiman
Koerdistan

LAND
MIJN LAND
GEBOREN ZONDER VADER
NOOIT GEBOREN ZONDER MOEDER
VRIJ!

LEVEN
DROMEN OVER OORLOG
WAT WAS HET LEVEN VOOR DE OORLOG MOOI
DOOR OORLOG WERD DE WERELD SLECHT
DROMEN OVER OORLOG
DE DOOD KWAM MET HAAR
IK HOOP DAT DE OORLOG STOPT
DROMEN OVER OORLOG
WAT WAS HET LEVEN VOOR DE OORLOG MOOI

Kasem Alissa
Syrië

LOPEN
IK LOOP EN BEN ONDERWEG
NIEUWE ONTMOETINGEN, WONDERLIJK EN ECHT
IK BEN ONDERWEG, HET VERTELT AAN MIJ
IK LOOP EN BEN ONDERWEG
ONVERWACHT, IK HERKEN EN KAN HET VERSTAAN
NIEUW VOOR MIJ EN SAMEN HET NIEUWE TEGEMOET
IK LOOP EN BEN ONDERWEG
NIEUWE ONTMOETINGEN, WONDERLIJK EN ECHT

Olga Eckhardt
Taalvrijwilliger

OLGA ECKHARDT
Vrijwilliger
‘HAAR LIEFDE VOOR TAAL
KOMT VAN ZICHZELF
WILLEN UITDRUKKEN’

Olga Eckhardt is Taalhuis vrijwilliger van het allereerste uur. Vanuit haar liefde voor taal was
ze in haar werkende leven groepsleerkracht in de onderbouw op het speciaal onderwijs.
Taalverwerking, lichaamstaal, non-verbale en verbale taal waren daarin aan de orde van de dag.
Nu ze gepensioneerd is, is taal nog altijd een heel belangrijk onderdeel van haar leven. Ze leest,
schrijft en schildert graag. Allemaal manieren om je uit te drukken.
Het was als kind voor Olga niet zo vanzelfsprekend dat ze zichzelf goed kon uitdrukken. Precies
dáár komt haar liefde voor taal vandaan omdat ze naast haar werkervaring dus ook vanuit
persoonlijke ervaring weet hoe waardevol het is als je jezelf goed kunt uitdrukken.
TAAL EN EMOTIE
Haar pad was niet altijd even geëffend. Ze vertelt: ‘Ik heb taboes doorbroken. Ik wilde na mijn
opleiding aan de toenmalige Kweekschool verder studeren aan de Universiteit. Dat was nog niet
zo gewoon voor een meisje van mijn generatie. Naast mijn werk bij het speciaal onderwijs ben
ik de studie Pedagogische Psychologie gaan doen, met als focus taalontwikkeling bij het jonge
kind. Mijn opa en oma konden niet lezen en hebben zichzelf leren lezen op latere leeftijd. Mijn
opa was blij dat ik ging studeren. Mijn moeders generatie mocht voor het eerst stemmen. Het
was een tijd waarin dingen ook onbesproken bleven en niet gedeeld werden. Dat heb ik als kind
ook meegevoeld, het onvermogen om je uit te drukken. Taal doet heel veel met je emotie en het
gebrek aan taal minstens zoveel. Op mijn 60e ben ik gepromoveerd, al mijn werkervaring heb ik in
deze studie verwerkt met als focus de taalontwikkeling bij het jonge kind.’
GROOT INLEVINGSVERMOGEN
Al die ervaring maakt dat Olga mensen die in de Taalinloop komen, heel goed aanvoelt. Ze helpt
deelnemers graag op weg omdat ze weet dat het vermogen om je uit te drukken, je sterker maakt
en verschillen kleiner. Letterlijk zegt ze daarover: ‘Als je voor jezelf wilt opkomen, heb je taal
nodig. Nee kunnen zeggen als je iets niet wilt, dat je ja kunt zeggen als je het wel wilt. Ik snap een
bepaalde roep van mensen daarin en help hen daar graag bij.’
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MIJN LEVEN
NEDERLANDS LEREN

t,
.

NEDERLANDS IS EEN MOEILIJKE TAAL
IK MOET LEREN LEZEN, SCHRIJVEN, SPREKEN
EN LUISTEREN
NEDERLANDS LEREN
OM DE NEDERLANDSE TAAL TE BEGRIJPEN
HEB IK EEN WOORDENBOEK NODIG
NEDERLANDS LEREN
NEDERLANDS IS EEN MOEILIJKE TAAL

Sonia
Afghanistan

Senait
Eritrea

VRIENDIN
IN VIANEN
IK BEN BLIJ
ZIJ VOELT ALS FAMILIE
GELUK

Samah Fouda
Egypte

TOEKOMST
MIJN NIEUWE TOEKOMST
IK WENS EEN GEWELDIGE TOEKOMST
IN MIJN NIEUWE LAND
HET IS TOT NU NIET DUIDELIJK
MIJN NIEUWE TOEKOMST
IK MOET DE TAAL GOED LEREN
IK MOET WERKEN EN VEEL
SUCCESVOLLE DINGEN DOEN
MIJN NIEUWE TOEKOMST
IK WENS EEN GEWELDIGE TOEKOMST
IN MIJN NIEUWE LAND

INDONESIË
MIJN GEBOORTELAND
EEN MOOI LAND
SINDS 1958 IN NEDERLAND
GETROUWD

Pauline Bäumer
Indonesië
Taalvrijwilliger

LZEEN EN
SHICREJVN IS NEIT
VOOR IEREEDEN
VEZLAFNEKSPREND

IEDEREEN TAALSTERK!
Meedoen in de samenleving vraagt een belangrijke vaardigheid: goed kunnen lezen en schrijven.
Dat lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het niet voor iedereen. Onderzoek wijst uit dat in Vianen
11% van de inwoners laaggeletterd is. Dat betekent dat 11% van de inwoners onvoldoende
zelfredzaam is en moeite heeft met lezen, schrijven en/of digitale vaardigheden. Dat heeft grote
gevolgen voor de gezondheid en het welbevinden van mensen.
Als Bibliotheek zetten we ons in voor ontwikkeling van de taalvaardigheid en de digitale
vaardigheid van alle burgers van Vianen. We richten ons op een goede ontwikkeling van
leesvaardigheid, leesplezier en mediawijsheid bij kinderen. Met projecten als BoekStart en de
VoorleesExpress ondersteunen we actief kinderen, gezinnen, kinderopvang en basisscholen.
Voor volwassenen organiseren we via het Taalhuis Vianen programma’s op het gebied van taal en
digitale vaardigheden. Zo is er taalhulp beschikbaar voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau of
achtergrond. Iedereen met een taalvraag is welkom: mensen die Nederlands als tweede taal leren
maar juist ook mensen voor wie Nederlands hun moedertaal is. Samen kijken we welk traject het
beste bij iemand past en hoe we iemand het beste kunnen helpen. Getrainde vrijwilligers staan
klaar om deelnemers te helpen, iedereen op zijn of haar eigen niveau en tempo.

LAAGDREMPELIG EN PERSOONLIJK
De Bibliotheek Lek & IJssel biedt alle inwoners van Vianen laagdrempelige toegang tot informatie,
kennis en cultuur. We zorgen voor persoonlijke ontwikkeling, informatie en ontspanning. Dit doen
we voor iedereen, zonder waardeoordeel. Zo zorgen we dat inwoners bewust, kritisch en actief
kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Alleen door goede samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Door
samen te werken met bijvoorbeeld de gemeente Vijfheerenlanden, Maatje Vijfheerenlanden,
Welzijn Vianen, basisscholen en kinderopvang kunnen we taalproblemen signaleren bij ouders
én kinderen. Door persoonlijk contact bieden we taalhulp op maat, naast een kwalitatief aanbod
in activiteiten, scholing en training. Bovenal luisteren we graag en goed naar de behoeften van de
mensen waar het om draait, u als onze klant.

WELKOM, HET TAALHUIS VIANEN IS ER VOOR JOU!
Het Taalhuis Vianen is er voor alle inwoners met een taalvraag. Iedereen kan aan de slag met
lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal. Het Taalhuis is er ook voor iedereen die
handiger wil worden met de computer, internet en de digitale overheid. Er zijn computers om te
oefenen, les- en leesboeken, oefenmateriaal en andere hulpmiddelen. In het Taalhuis ontmoeten
mensen elkaar. Mensen die willen leren en mensen die hen daarbij willen helpen.

OPENINGSTIJDEN
Taalinloop
Digi-inloop
Praattafel

woensdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
vrijdag

10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur

Materialen en boeken van het Taalhuis kun je tijdens openingsuren van de Bibliotheek gebruiken
en lenen.

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
Sandra Dhondt,
Coördinator Taalhuis Vianen
T 06 – 305 604 24
E vianen@taalhuislekstroom.nl
I www.bibliotheeklekijssel.nl

WORD VRIJWILLIGER
Wil je anderen helpen om beter
Nederlands te leren? Word dan taalvrijwilliger!
Je helpt mensen taalvaardiger te worden en
daarmee zelfredzamer. Daarnaast levert het je
bijzondere ontmoetingen op met stadsgenoten.

WORD PARTNER
Sluit u aan bij het netwerk van Taalhuis
Vianen. Samen zorgen we dat iedereen
mee kan doen en meer mensen
taalsterk worden!

Het Taalhuis Vianen is een samenwerkingsverband van de Bibliotheek Lek & IJssel, Welzijn Vianen,
VluchtelingenWerk Vijfheerenlanden en Gemeente Vijfheerenlanden, met ondersteuning van Stichting Lezen &
Schrijven. Het is mogelijk gemaakt door samenwerking met lokale en regionale organisaties, subsidie van de
gemeente Vijfheerenlanden en de inzet van vele vrijwilligers.

de Bibliotheek Lek & IJssel
Spekdam 2
4132 BP Vianen
T 06 – 305 604 24
E vianen@taalhuislekstroom.nl
I www.bibliotheeklekijssel.nl

