24 juli 2017

Nieuwsbrief

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden!
U heeft het al gehoord, we hebben een subsidie ontvangen van het Oranje Fonds
Het persbericht is voor zover wij weten in het Alkmaars Weekblad op 12 juli en
het Alkmaars Nieuwsblad op 19 juli geplaatst.
De nieuwe flyers zijn binnen en vragen om verspreid te worden, kijkt u naar de
oproep van Noortje verderop. Graag ook uw aandacht voor de vacature voor assistent-evenementencoördinator
We zijn op zoek naar het juiste telefoonnummer van een inzamelpunt voor kinderkleding en kinderspullen. Het
nummer dat we hebben blijkt niet te kloppen. Als u dat telefoonnummer kent, wilt u dat dan even doorgeven?

Wim van Houten

De nieuwe vlag staat inmiddels weer
iedere dag buiten met in vier talen
“welkom”.

Meer bekendheid voor ons taalcafé
Beste mensen,
Mijn naam is Noortje Jansen en ik ben samen met Ria Stiefelhagen coördinator van de donderdaggroep.
In verband met de fantastische subsidie die we van het Oranjefonds gekregen hebben, wil ik proberen
(nog) meer bekendheid te geven aan ons taalcafé. We merken geregeld dat allerlei instellingen in Alkmaar
nog nooit van ons gehoord hebben terwijl ze wel met mensen te maken hebben voor wie ons taalcafe
bedoeld is.
Mijn plan is te inventariseren welke instellingen dat zijn. En daar dan op bezoek te gaan en folders achter
te laten.
Graag zou ik dit samen met een paar anderen doen. Wie voelt er voor om samen met mij ons taalcafé aan
de man te brengen?
Graag hoor ik,
Mijn mailadres:
noortje_jansen@hotmail.com. (tussen noortje en jansen een underscore!)
telefoon: 072 844 777 4.
Met vriendelijke groet,
Noortje Jansen

Vacature
Alkmaar Freedom House zet zich in voor betere integratie van nieuwe Alkmaarders door het organiseren van taalkoffie- en thee-ontmoetingen op 5 middagen per week van 14.00 tot 16.00 uur in zalen van de Vrijheidskerk in De
Hoef (Alkmaar-Oost).
Voor uitbreiding van onze activiteiten, dankzij een subsidie van het Oranje fonds, zijn wij op zoek naar (een of
twee) enthousiaste vrijwilliger(s) die in staat is/zijn verbindend en coördinerend vrijwilligers bij te staan in het
organiseren van excursies en bijeenkomsten ter bevordering van de integratie. We hebben een coördinator
gevonden, maar die wil graag bijgestaan worden door één of twee assistenten, dus hebben we een vacature voor

Assistent(en)- Evenementencoördinator
Mensen gevraagd met:
Tijd beschikbaar
Een groot hart voor vluchtelingen
Organisatorisch talent
Verbindend
Ideeën zijn er genoeg, uitwerking vraagt geschatte inzet van 10- à 20 uur per maand, project loopt vooralsnog tot
medio 2019.
Geboden:
vrijwilligers
met hart voor nieuwe Alkmaarders
Het
laatste stukjeEnthousiaste
van de advertentie
ontbreekt.
Grote doelgroep van nieuwe Alkmaarders (asielzoekers, immigranten)
Groot bestaand netwerk van Alkmaarse kerken en organisaties
Ondersteuning door huidige coördinatoren van Alkmaar Freedom House
Onkostenvergoeding is beschikbaar
Uw reactie kunt u sturen naar info@alkmaarfreedomhouse.nl
Informatie ook te verkrijgen via 0618261595
Alkmaar Freedom House is een initiatief van de Alkmaarse Raad van Kerken, voor alle reeds verschenen
nieuwsbrieven kunt u terecht op www.alkmaarseraadvankerken.nl

INOVA
Guus bezocht op 4 juli de Open Middag van Innova. Zijn verslag:
Ik heb daar een introductieles “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” ONA bijgewoond van Iris Lok,
inburgeringsconsulente en voormalig NT2 docent en UWV medewerkster.
ONA is vanaf 1/1/2015 een verplicht deel van het inburgeringsexamen.
Het bestaat uit 12 lessen (1x/week) voor circa 8-12 studenten met een ingangsniveau van ongeveer A2. Ilse
gebruikt het leerboek van “Taal Compleet ONA” , maar Iris vond dit niet ideaal.
Ik heb toelichtingsmateriaal meegekregen over de manier waarop het ONA examen wordt afgenomen,
waarbij studenten (liefst op computer!) formulieren leren in te vullen, CV schrijven en zich voorbereiden
op hun DUO eindgesprek.

In gesprek met Iris Lok, bleek mij duidelijk dat de studenten nog heel veel meer begeleiding nodig hebben
om vanuit de simpele startvragen “(1) Wie ben ik? (2) Wie wil ik zijn (3) Wat voor beroep zou ik willen in
Nederland” tot een werkkring te komen. De ervaring leert dat daar nog veel coaching en begeleiding voor
nodig is bijv. via (I) Bezoeken van open dagen van opleidingen (II) Meeloopdagen bij bepaalde beroepen
(III) Excursies aan bedrijven (IV) Vrijwilligers activiteiten (V) Stage periodes bij instellingen en bedrijven.
Daarbij krijgen de statushouders vele leuke, maar vele verdrietige ervaringen!
Als voorbeelden voor vrijwilligerswerk werden genoemd : Klussen bij Stichting Present, werken op het
strand in Egmond, meewerken aan fietsvierdaagse Alkmaar enz.
Ik heb bij Iris Lok flyers van AFH achtergelaten, zij wil graag een keer langs komen in de Vrijheidskerk om
zich te oriënteren. Verder zullen we samen onderzoeken, welke samenwerking in het kader van onze
nieuwe activiteiten na de zomer VK mogelijk is.
Tot zover,
Shalom Guus

Verslag cursus Taal voor het leven
Anneke Pereboom bezocht de cursus en maakte het volgende verslag.
Tien vrijwilligers van het Alkmaar Freedom House en twee van Het Gilde, volgden in juni en juli de cursus
Taal voor het leven, een basistraining voor taalvrijwilligers.
In de eerste les werd vooral ingegaan op het verschil tussen het werken in een taalcafé, wat het Alkmaar
Freedom House in principe is en het een-op-een werken met een deelnemer. De cursus Taal voor het leven
is ontwikkeld door de Stichting Lezen en Schrijven en is in eerste instantie bedoeld voor laaggeletterde
Nederlanders (NT1). Hij is echter ook te gebruiken voor vrijwilligers NT2, wat betekent voor het werken
met mensen voor wie Nederlands de tweede taal is.
Een goede methode om te starten is TPR: Total Physical Respons, leren door luisteren en handelen. Het is
de manier waarop jonge kinderen een taal leren. Alle handelingen worden voorgedaan en tegelijkertijd
benoemd, zoals opstaan en zitten gaan, een kopje thee drinken, roeren met een lepeltje.
Handige ezelsbruggetjes zijn:
-

Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen;
Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander

Bij alle vormen van het leren van de Nederlandse taal, lezen, schrijven, luisteren en spreken, is het
belangrijk om als eerste aan de deelnemer te vragen wat hij wil leren. Als iemand bijvoorbeeld een gesprek
met de dokter wil oefenen, kan hiervoor een zogenaamde woordspin worden gemaakt. Centraal staat dan
‘gesprek met de dokter’. Daaromheen kunnen alle zaken worden benoemd die daarmee te maken hebben.
Denk bijvoorbeeld aan:
-

een telefonische afspraak maken
telefoonnummer weten
hoe laat kun je bellen
wat is de klacht
spreekuur of huisbezoek

Het gesprek kan vervolgens worden geoefend in een rollenspel. Dit geldt voor alle situaties uit het dagelijks
leven, zoals bijvoorbeeld begroeten, voorstellen, boodschappen doen etc.
Als een deelnemer het lezen wil oefenen, kan de vrijwilliger de tekst voorlezen en de deelnemer laten
meelezen. Voor de deelnemer zelf is hardop voorlezen vaak te moeilijk. Hiervoor zijn namelijk twee

vaardigheden nodig, namelijk de woorden op de juiste manier uitspreken en de tekst begrijpen. Van
tevoren kan worden afgesproken of de deelnemer juiste uitspraak wil oefenen of begrijpend lezen. In dat
geval kunnen allerlei vragen worden gesteld over de tekst, om na te gaan in hoeverre deze ook werkelijk is
begrepen. Om de tekst begrijpelijker te maken, kunnen ook persoonlijke vragen worden gesteld.
In de les kregen wij een voorbeeldtekst over eten in een bedrijfskantine. Daarin kwamen woorden voor als
‘vette hap’ en ‘kilo’s kwijtraken’. Dit zijn al lastige begrippen, die de nodige uitleg vragen. Maar daarnaast
kan ook worden gevraagd naar eetgewoontes in het land van herkomst, wat eet de deelnemer zelf meestal
als lunch enzovoort.
Bij het geven van feed back is het belangrijk om te beginnen met een compliment. Aan de deelnemer kan
dan worden gevraagd wat hij/zij er zelf van vindt en waaraan hij/zij twijfelt. Per keer kunnen een of twee
verbeterpunten worden genoemd. De rest kan wachten tot een volgende keer.
Veel deelnemers vinden het leuk om woordspelletjes te doen. Voorbeelden hiervan zijn:
-

tegenstellingen
rijmwoorden
woorden met een beginletter
in een groepje kunnen deelnemers om beurten een woord zeggen dat de anderen moeten
opschrijven.

Deelnemers die met een inburgeringscursus bezig zijn, moeten tenminste het niveau A2 halen. Hiervoor
moeten zij zo’n 2.000 woorden kennen. Ter vergelijking: een kind in de basisschoolleeftijd kent gemiddeld
4.000 woorden. Voor onderwijs op mbo-niveau is taalniveau B1 vereist en voor hbo of universiteit
tenminste B2.
Nuttige websites
www.dikverhaar.nl
- alles over het inburgeringsexamen
https://basisexameninburgering.nl - gratis online oefenen voor het inburgeringsexamen
www.oefenen.nl
- gratis oefenprogramma’s op diverse taalniveaus voor taal,
rekenen, gezondheid, internet, werk en solliciteren
www.hetbegintmettaal.nl
- e-learning aan de hand van tien filmpjes
www.nt2taalmenu.nl
- taaloefeningen rondom verschillende thema’s en situaties
www.netinnederland.nl
- NOS-journaal, Klokhuis of andere programma’s van de
publieke omroep bekijken met Engelse of Arabische
ondertitels
www.melkwegplus
- expertisecentrum voor anderstaligen, ontwikkelt
leermiddelen
www.taalkitdutch.nl
- lesmateriaal voor vluchtelingen die net in Nederland zijn
www.nt2taalmenu.nl
- website voor docenten NT2
Nuttige boeken
Beter lezen oefenboeken – Uitgeverij Coutinho. Verkrijgbaar bij Stichting Lezen en Schrijven.
Uitgeverij Eenvoudig communiceren – boeken voor laaggeletterden
Foreign to familiar – Sara Lanier. Engels boek over cultuurverschillen tussen landen met een koud en een
warm klimaat.

Taalhuis openingstijden
Het Taalhuis is een samenwerking van organisaties in het Bondgenootschap Kennemerwaard in
samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Hier kun je terecht met vragen over taalles.
Bibliotheek Kennemerwaard locatie Alkmaar Centrum
Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar
woensdag 9.00-12.00 uur, donderdag 13.00-16.00 uur
Bibliotheek Kennemerwaard locatie Alkmaar De Mare
Laan van Straatsburg 2
1826 BZ ALKMAAR
dinsdag 14.00-16.00 uur
Bibliotheek Kennemerwaard locatie Alkmaar Overdie
Van Maerlantstraat 8-10
1813 BH ALKMAAR
maandag 13.00 – 14.30 uur
bellen: 072 5156644
mailen: taalhuisalkmaar@bknw.nl
Bibliotheek Kennemerwaard locatie Heerhugowaard
Parelhof 1A
1703 EZ Heerhugowaard
vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
bellen: 072 5764800
mailen: taalhuisheerhugowaard@bknw.nl
Nog lopende aandachtspunten uit de vorige Nieuwsbrief

Feest voor Alkmaarse vrijwilligers: THNX!
Op de website van de Vrijwilligerscentrale staat de volgende mededeling:
“Ben je vrijwilliger, woon je in de gemeente Alkmaar of doe je in Alkmaar vrijwilligerswerk? Meld je vanaf 5
juli aan en reserveer 28 september in je agenda. Want op 5 juli start de aanmelding voor het jaarlijkse
vrijwilligersfeest ‘THNX!’. Het feest, met dit jaar als thema ‘SING & SWING’, vindt plaats op
donderdagavond 28 september. En waar kun je nou beter zingen en swingen dan in het prachtige nieuwe
Podium Victorie. De toegang tot ‘THNX!’ is gratis, maar je moet je wel vooraf aanmelden.”
Het feest wordt georganiseerd in het Poppodium Victorie.
Aanmelden kan via www.vcra.nl (waar meer informatie te vinden is) of telefonisch: 072-5191600.
Doen!!

Actie Warm Hart
Elk jaar geeft KRO een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een
warme, zorgzame samenleving. Stemmers bepalen wie dat mooie bedrag krijgt . Astrid Reijmers heeft het
AFH hiervoor opgegeven. Stem nu, het kan € 10.000,- opleveren!
De link is https://www.kro.nl/geven-overzicht.

Gezocht:
Technische vrijwilliger die verstand heeft van kopieerapparaten voor onderhoud kopieerapparaat Alkmaar
Freedom House.

Erik heeft inmiddels al 9
gitaren onder leerlingen,
die op vrijdagmiddag les
krijgen, kunnen
verspreiden.
Heeft u nog een
bruikbare gitaar die u
niet meer gebruikt dan zij
die welkom.

Schema van de coördinatoren:
Maandag:
Ron Biesot en Rolf Jacobi
Dinsdag:
Ismaïl Ali
Woensdag: Ron Biesot
Donderdag: Noortje Jansen/Ria Stiefelhagen
Vrijdag:
Wim van Houten en Ismaïl Ali
Evenementencoördinator: Wim Harsveld,
te bereiken via 072-8442828 / 0653429619

Giften zijn welkom zowel in natura als in een storting
op ons banknummer. Ophalen is ook mogelijk.
Voor meer info kunt u bellen met de voorzitter van de
Alkmaarse Raad van Kerken via 0618261595.

