Door de taallessen ben ik zinvol bezig
We spreken elkaar in een oud pand van MeanderOmnium aan de Thorbeckelaan. In dit koude
pand waar op dinsdag altijd bingo wordt gespeeld staat ook de boekenkast van de
Vrouwentaalgroep Zeist. Zij zijn de oudste Stichting van Nederland die vrouwen helpen met onze
taal. ‘Vroeger waren dat vooral Marokkaanse analfabetische vrouwen die soms al jaren in
Nederland woonden. Nu zijn het vaak ook hoogopgeleide vluchtelingen die graag en snel leren.’
Zegt Jany Hitzert die veel van de geschiedenis weet door haar lange betrokkenheid.
Aansluiten bij haar beleefwereld
‘Het is in het begin erg zoeken’ gaat Marianne van Praag verder. Vrijwilliger sinds vorig jaar. ‘Ik ben
gekoppeld aan een Ethiopische vrouw die nu bijna 5 jaar in Nederland is. Ik probeer zo goed mogelijk
aan te sluiten bij de vragen die ze heeft. Zo wilde ze laatst weten waar Duitsland lag, dus heb ik een
topografische kaart gekocht en heb ik daar wat over verteld. Of toen ik hoorde dat ze schoonmaak
werk wil gaan doen, zijn we de stad in gegaan en heb ik alle woorden die bij het schoonmaken
komen kijken met haar geoefend. Vanuit de bibliotheek hier haal ik werkboeken van Het begint met
taal en die lesmethode begint met de spreektaal, daar heb je toch het meeste aan.’
Vrijwilligersmarkt
En hoe ben je bij de Vrouwen Taalgroep terecht gekomen? ‘Vroeger zei ik al “als ik werkloos word ga
ik Marokkaanse vrouwen de Nederlandse taal leren!” Ik ben echter nooit werkloos geweest,’ zegt
Marianne. ‘Maar toen ik ergens anders stopte als vrijwilliger ben ik opzoek gegaan naar iets nieuws.
In de krant las ik over de vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis en toen ik daar in gesprek geraakt
met de Vrouwen Taalgroep Zeist. Ik werd meteen enthousiast en na een gesprek bij mij thuis ben ik
begonnen!’ Toch mooi dat je dit toch nog bent tegengekomen op je pad, zeg ik haar.
En wat vinden jullie leuk aan dit vrijwilligerswerk? Dat is voor beide dames anders. Jany heeft vooral
plezier in het kennis maken met nieuwe culturen en andere mensen. Voor Marianne, die al veel van
de wereld heeft gezien, is het echt belangrijk dat ze op deze manier zinvol bezig kan zijn. ‘En, zegt ze
met een glimlach: ik werk ook graag met vrouwen, die begrijp ik beter!’
Meer informatie #datkrijgjeervan
Ook interesse in vrijwilligerswerk, kom naar de Vrijwilligersmarkt! Je kunt er kennismaken met ruim
veertig organisaties. Het is op zaterdag 30 september in het gemeentehuis Zeist. Open van 12.00 tot
15.30 uur. De toegang is gratis en de koffie/thee en iets lekkers staan klaar. Meer informatie:
vrijwilligerscentralezeist.nl

