“Wij willen meer Nederlands praten”
Tijdens de eerste maaltijd met
vluchtelingen in de Oostpoort, eind
december 2016, vertelde een aantal van
hen dat ze graag wat vaker met
Nederlandse mensen zouden willen
praten. Ze zeiden dat ze twee of drie
dagdelen per week naar school gingen,
maar dat ze buiten de lessen om bijna
geen Nederlands spraken.
Een start in de huiskamer
Zo is het idee geboren om een Taal Oefen
Groep (TOG) te starten. Anita en haar
man Gerard hebben in januari 2017 in hun
eigen kerk een oproep gedaan voor

medewerkers. Daarop kregen ze direct
voldoende positieve reacties en in februari
2017 zijn ze in hun eigen huis gestart. Via
VluchtelingenWerk Gouda en het
Maatjesproject van Kerk en Vluchteling
van de Protestantse Gemeente Gouda
hebben ze bekend gemaakt dat ze
zouden starten met een TOG en vanaf die
eerste avond kwamen er deelnemers.
Anita, de coördinator van dit initiatief,
zegt: "De formule voor de avonden is als
volgt: we starten om 20.00 uur met koffie
en thee. Rond kwart over acht zijn de
meeste deelnemers en medewerkers wel
gearriveerd en beginnen we met het
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onderwerp van de avond. Meestal vertelt
een van ons kort iets over een onderwerp,
dat kan van alles zijn. De uitdaging is om
met eenvoudige woorden en zinnen iets te
vertellen over zaken waar de mensen in
het dagelijkse, Nederlandse leven mee te
maken krijgen. We noemen het ook wel
inburgeren in de praktijk. De onderwerpen
die we bespreken kiezen we zelf en het
materiaal dat we gebruiken maken we
zelf.
Door de vele contacten die we hebben
met statushouders, hoeven we nooit lang
te zoeken naar nieuwe onderwerpen".
Nu draaien al meer groepen in de stad
“We kunnen wel zeggen dat de avonden
een groot succes zijn. In mei 2018 is er
een tweede groep gestart in
wijkgemeente De Veste. Zij werken met
ongeveer dezelfde opzet. De groep in de
Veste komt één keer per twee weken bij
elkaar op maandagavond. De groep in de
wijk Goverwelle komt eens per twee
weken op woensdagavond bij elkaar. We
stemmen de data op elkaar af, zodat
deelnemers die dat willen, elke week
ergens kunnen oefenen.

geschikt middel. Daarnaast proberen we
met gevarieerde onderwerpen
(gemeenteraadsverkiezingen, afval
scheiden, Koningsdag,
kringloopwinkels,…) mensen op weg te
helpen om in te burgeren in
Gouda/Nederland", zegt Anita.
“De Taal Oefen Groep is met name
bedoeld voor statushouders (dat zijn
asielzoekers die een verblijfsvergunning
voor minimaal 5 jaar hebben gekregen).
Maar iedereen die wil oefenen met het
Nederlands is welkom. Er komen mannen,
vrouwen en soms ook tieners en kinderen.
De meeste deelnemers komen uit Syrië
en Eritrea, maar er komen ook mensen uit
Irak, Iran, Afghanistan, Soedan, Somalië,
Marokko en Jemen. Er komen Moslims en
Christenen, Druzen en Koerden; het is
een prachtige mix”.

Oorspronkelijk zijn we begonnen met het
werven van medewerkers in de Oostpoort.
Door mond op mond reclame en een
oproep in het kerkblad is ook de groep
medewerkers diverser geworden. Officieel
vallen de taal oefen groepen, net als de
eetgroepen onder het diaconale cluster
Kerk & Vluchteling.
Dagelijks leven centraal
"Elkaar leren kennen in een ontspannen
sfeer is ons belangrijkste doel. Het
oefenen van de taal is daarvoor een

Alia: “Taal is de sleutel”
Alia Saleh is een Syrische vrouw die
ongeveer vier jaar geleden met haar vier
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kinderen naar Nederland kwam. Vanaf de
eerste week dat Alia in Gouda aankwam,
begon ze Nederlandse taallessen bij de
Protestantse Kerk Gouda te volgen.
“Vanaf het moment dat we onze huizen
ontvluchtten, begonnen we ons verloren
te voelen. Na lang lijden kwamen we
eindelijk aan in Nederland, maar we
realiseerden ons al snel dat we nu in een
nieuw land leven dat heel anders is dan
Syrië wat betreft taal, cultuur, tradities, het
medische systeem, het onderwijssysteem
enzovoort.
Toen mijn kinderen naar school gingen,
realiseerde ik me dat ik de Nederlandse
taal moest leren om ze te kunnen helpen.
Dat was voor mij de belangrijkste
motivatie om te beginnen, maar ik
realiseerde me al snel het belang van de
Nederlandse taal voor een nieuwkomer,
het is de sleutel die veel deuren opent”,
zegt Alia.

Nederlanders zijn spontaan!
De Protestantse Kerk Gouda heeft
verschillende initiatieven opgezet om de
nieuwkomers te helpen en de
communicatie met hen te vergroten. Anita
en Gerard behoorden tot de eerste
Nederlanders die hun hart en huis
openstelden voor de nieuwkomers.

Alia zegt: "We leerden Anita kennen in de
kerk, ze was erg aardig, ze nodigde ons
uit bij haar thuis, en toen begonnen we
wekelijks taallessen in haar huis, en na
een tijdje ontmoetten we elkaar ook in de
kerkzaal. Het waren erg mooie
momenten. Veel culturen en
nationaliteiten ontmoeten elkaar op één
plek, Nederlanders, Syriërs, Eritreeërs,
Somaliërs, Iraniërs en anderen. … Het
mooiste van Nederlanders is hun
spontaniteit en eenvoud. Ze zijn niet
arrogant; dat geeft ons een goed gevoel”.
Taallessen bron van nieuwe acties
Dankzij de taallessen in Gouda ontstond
meer contact tussen de Nederlanders in
de Protestantse Kerk Gouda met de
nieuwkomers; er ontstonden nieuwe
vriendschappen en mensen gingen elkaar
bezoeken.
De hulp van de kerk aan nieuwkomers
was niet beperkt tot alleen taallessen,
maar werd uitgebreid tot andere
gebieden, zoals de zorg voor kinderen,
het ontwikkelen van hun talenten en het
helpen van nieuwkomers om de financiële
(belasting), gezondheids-, onderwijs- en
andere systemen te begrijpen. Ze
organiseerden ook twee multiculturele
muziek- en dansavonden en vertoonden
documentaires over Syrië en andere
landen.
Alia realiseert zich dat technologie een
essentiële en belangrijke rol speelt in het
leven van mensen van onze tijd, maar zij
en vele andere nieuwkomers, vooral de
ouderen onder hen, weten totaal niet hoe
ze met technologie moeten omgaan. Dus
Alia zou graag willen leren werken op een
computer.
Alia stelt voor dat de Protestantse Kerk
Gouda cursussen aanbiedt om te leren
werken op de computer. Ze vindt dit erg
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belangrijk, vooral na de verspreiding van
het coronavirus en de noodzaak voor veel
mensen om langdurig thuis te blijven.
Internet is nu het belangrijkste
communicatiemiddel geworden! Vooral
voor nieuwkomers die door
gezondheidsproblemen minder mobiel zijn
vergemakkelijkt het internet het proces
van afstandsonderwijs en opent het
nieuwe horizonten om te werken.
Een nieuw gezin gevonden
Alia besluit met het volgende: "Alle
woorden van dank drukken niet de
omvang van mijn waardering en
dankbaarheid uit aan de leden van de
Protestantse Kerk in Gouda, zij zijn ons
nieuwe gezin in Nederland."

dit is precies wat de Protestantse Kerk
Gouda ons heeft aangeboden. We
hebben nieuwe Nederlandse vrienden
gemaakt, we praten met hen over ons
dagelijks leven, onze problemen en de
uitdagingen waarmee we worden
geconfronteerd, we vertellen ook wat er
met ons gebeurt vanuit grappige situaties
en we lachen veel."
Hagus en andere nieuwkomers hebben
op veel gebieden steun en hulp van de
kerk ontvangen.
"Ik was erg geraakt door wat onze
Nederlandse vrienden deden toen mijn
vrouw zwanger was", zegt Hagus. "Ze
hebben ons veel geholpen, vooral toen
mijn vrouw op het punt stond te bevallen."
Na corona snel weer verder
Door de verspreiding van het coronavirus
zijn de taallessen in Gouda gestopt.
Hagus, Alia en veel van hun vrienden
hebben het gevoel dat hun Nederlands
begint af te nemen, dus ze hopen van
harte dat de taallessen in de kerk weer
zullen beginnen. Ze wachten enthousiast.

Hagus: “We lachen ook veel”
Hagus is een 32-jarige Eritrese man die
ongeveer tweeënhalf jaar met zijn vrouw
en dochter in Gouda woont. Hij is een
christen die tot de Eritrese Orthodoxe
Kerk behoort.
Sinds zijn aankomst in Gouda leerde hij
Anita kennen en ging bij haar thuis
Nederlandse les volgen.
"Ik woon nu in Nederland, dus ik moet
Nederlands leren. Ik ga al naar een
taalschool, maar dit is niet genoeg om de
taal te leren", zegt Hagus, "ik moet de taal
oefenen door Nederlands te spreken, en

Anita zegt: “Het is heel fijn en boeiend om
nieuwe mensen met een andere
achtergrond te leren kennen. Dit
vrijwilligerswerk heeft mijn eigen kijk op de
wereld enorm verruimd”.

Opgesteld door: Shadi Haddad, namens
Kerk in Actie.
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