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Beste lezer, 
Als er een gezegde op de afgelopen 
periode van toepassing is, dan is het wel: 
“Maart roert zijn staart en april doet wat hij 
wil”. Wat een temperatuursverschillen! 
Bij deze alweer het nieuwe nummer van 
onze Nieuwsbrief met veel lezenswaardige 
artikelen. Extra aandacht voor ons teamlid  
Mildred Nahar waarvan een interview stond 
in Zoetermeer Aktief. Dit interview is 
integraal overgenomen in deze 
Nieuwsbrief. 
Ook onze coördinator Hennie van de Graaf 
was bij radio Zoetermeer FM te horen in 
een interview over de samen met Piëzo 
opgezette Taalwandelingen. 
 

De eerste stappen van de Taalwandelingen 
zijn dus gezet. Deze wandelingen zijn tot 
stand gekomen door onze PraatHuisteam 
onder de bezielende leiding van Cees Van 
Gein. Bij gebleken belangstelling zullen er nog 
vele wandelingen gecreëerd worden. 
We vragen nogmaals aandacht voor de online 
training ‘Culturele Bewustwoording’.  
 
We wensen je wederom veel leesplezier 

 
Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Wie kent dit niet? 
 
 
Eeuwenoude  keien, uit Scandinavië 
opgestapeld naast de fietsbrug bij 
Centrum West. 
Joost van den Toorn heeft dit kunstwerk   
De aardappelmannetjes  in 2008 
gemaakt. 
 
Voordat Zoetermeer zich uitbreidde, lagen 
op deze plek akkers vol aardappels. 
De neus, ogen en lippen zijn gemaakt van 
keramiek bekleed met bladgoud en 
hebben ook hun beschermende   
betekenis ………. 
 
Dit is slechts  een van de kunstwerken 
van de Taalwandeling genaamd Kunst in 
het hart. 
En er zijn nog meer interessante 
Taalwandelingen te maken, waarvoor u 
zich kunt opgeven. 
Alvast heel veel plezier gewenst! 
 
Hartelijke groet 
 
 
 
 
 
 
 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
              

 
 
 
 

 

 

 
 

  



 

PraatHuis 

wandelingen 

 

“Toekomstige wandelaars” 
In de Nieuwsbrief van maart schreven we al over onze 
plannen om jullie aan het wandelen te krijgen.  
Nee, niet zomaar wat rondlopen, we willen PraatHuis-
Taalwandelingen met jullie maken. We hopen daarbij dat 
jullie tijdens de wandeling de Nederlandse taal oefenen. 
Jullie hebben nu lang genoeg thuis moeten zitten.  
We hebben daarom enkele vrolijke, frisse lente- of zomerwandelingen voor jullie gemaakt met 
leuke opdrachten en interessante informatie over je eigen stad. 
 
De opzet is dat de taalwandeling wordt gedaan door 2 personen: één anderstalige en één 
taalmaatje. Een taalwandeling start op een afgesproken punt (bijvoorbeeld het 
Stadhuisplein/Forum) en samen ontdek je de omgeving of je eigen stad.   
De deelnemers krijgen een routekaart, twee routebeschrijving met opdrachten (een voor de 
begeleider met antwoorden en een voor de anderstalige) en een korte handleiding. De 
wandelingen zijn gemiddeld 2,5 km lang. Per wandeling moeten enkele eenvoudige opdrachten 
door de anderstaligen worden uitgevoerd en die worden gelijk door de begeleider zo nodig 
gecorrigeerd. Als aandenken aan de gelopen route krijgen de deelnemers een kleine attentie.  
Tot nu toe hebben we 3 routes beschikbaar en we werken aan meer. Ook Piëzo heeft routes 
beschikbaar. We hopen dat jullie binnenkort op een van deze routes van start kunnen gaan. 
Grijp de kans om met je anderstalige op een gezonde wijze Nederlands te praten en samen 
en passant wat meer over je stad te weten komen.  
Taalmaatjes, anderstaligen, begeleiders en belangstellenden meld je aan bij het PraatHuis 
op ons e-mailadres: 
praathuis@gildezoetermeer.nl 
Samen met mooi weer in de buitenlucht Nederlands praten ….  en ook nog eens bijzonderheden 
over Zoetermeer leren. Kan het beter: Gezond en leerzaam!? 
En als het straks nog lukt een TaalTuin toe te voegen dan zijn we helemaal gelukkig. 
We hopen dat jullie massaal zullen reageren. Blijf gezond en tot ziens. 

Het PraatHuisteam,  
Rosanne, Evi, Georgette, Jeroen en Cees: praathuis@gildezoetermeer.nl 
                 Telefoon: 079-3619530 
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Oproep in het STREEKBLAD: 

Vrijwilligers gezocht voor taalwandelingen door Piëzo 

en Gilde SamenSpraak 

Stichting Piëzo en het Gilde slaan de handen ineen en gaan taalwandelingen organiseren.  
Bij taalwandelingen gaan een vrijwilliger en een deelnemer samen een wandeling door de stad 
maken. De wandeling start en eindigt op een locatie van Piëzo of bij het Forum. Tijdens de 
wandeling worden verschillende thema’s in het Nederlands besproken en kunnen de koppels 
samen opdrachten uitvoeren die gericht zijn op het verbeteren van de spreekvaardigheid.  
Er zijn routes beschikbaar maar als een koppel liever zelf een wandeling uitzet mag dat ook. 

Houdt u van wandelen? Wilt u iemand helpen om beter  
Nederlands te spreken? Meld u dan aan voor de  
Taalwandelingen! We zijn op zoek naar vrijwilligers die  
het leuk zouden vinden om mee te lopen tijdens de  
taalwandelingen. De wandelingen zijn één op één.  
Samen met een anderstalige gaat u een wandeling  
maken. De anderstalige ontwikkelt zo zijn of haar  
Nederlands. Ondertussen zijn jullie ook nog eens  
gezond bezig. Jullie kunnen zelf bepalen waar en  
wanneer jullie gaan wandelen. 

Neem voor aanmelden of meer informatie contact op  
met:  
Het PraatHuisteam,  
Rosanne, Evi, Georgette, Jeroen en Cees: praathuis@gildezoetermeer.nl of Tel.: 079-3619530 
Voor Piëzo: Milou van Loenen, e-mail milou@stichtingpiezo.nl of tel.: 06-11715238. 
 

 

Rosane de Souza Schripsema (Gilde) en 
Milou van Loenen (Piëzo) 
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Webinars Stichting Lezen en Schrijven 

Taalmaatjes-begeleiders kunnen bij “Het begint met Taal” inloggen met de volgende 
gegevens:  
Website:   www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/ 
Gebruikersnaam:   Gilde Zoetermeer TV    Wachtwoord:  SamenSpraak2020  

   
 
VOOR WIE? Culturele bewustwording is bedoeld voor vrijwilligers die al enige tijd 
bezig zijn als taalcoach. Tijdens deze training krijg je meer inzicht in waarom 
mensen doen wat ze doen, welk effect dat heeft en wat je daaraan kunt doen. 
INHOUD Als taalvrijwilliger ontmoet je wekelijks anderstaligen uit een andere 
cultuur en met andere bagage. Dat is vaak leuk en leerzaam, maar soms ook 
lastig. Wat alle culturen gemeen hebben is dat iedere cultuur zichzelf als 
‘normaal’ beschouwt. In deze training leer je over de globale verschillen tussen 
culturen en de kracht die culturele waarden hebben in het denken en doen van 
mensen. Dat gebeurt aan de hand van anekdotes, ervaringen van de andere 
deelnemers, de trainer en enkele theorieën. Door meer inzicht te krijgen in 
andere culturen en waardes word je je bewust van je eigen (voor)oordelen en 
aannames ten opzichte van mensen uit andere culturen. Dankzij die kennis wordt 
contact met mensen uit andere culturen een uitdaging en een verrijking!  
Thema’s die daarbij aan bod komen:  
• Welke verschillende culturen en culturele waarden zijn er en welke 
omgangsvormen horen daarbij?  
• Hoe ga ik om met verwarrende situaties in de dagelijkse taalcoachingspraktijk?  
• Hoe plaats je die situaties in intercultureel perspectief? 
DUUR De training duurt een dagdeel.  
 
Beste Taalbegeleiders, 
Graag willen we jullie aandacht vragen voor bovengenoemde  training. 
Deze training willen we online aanbieden voor Gilde SamenSpraak 
taalbegeleiders. 
Er is plaats voor 12 tot 18 deelnemers, een overzichtelijke groep voor de 
trainer van Het begint met  
taal. 
Als u belangstelling hebt meld u dan aan: 
samenspraak@gildezoetermeer.nl, in overleg gaan we vervolgens tijd 
afspreken! 
 

BESCHRIJVING TRAINING:  

CULTURELE BEWUSTWORDING 
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mailto:samenspraak@gildezoetermeer.nl


 

Lastige barrières voor gevluchte zorgprofessionals 
Gevluchte zorgprofessionals die in Nederland aan het werk willen, lopen vaak vast in lange 
procedures. In de praktijk duurt het zo’n vier of vijf jaar voordat ze aan de slag kunnen.  
Hierdoor wordt kennis en talent verspild. Magazine Arts en Auto besteedde hier onlangs 
aandacht aan.  
Rami Alfaouri (uit Syrië), werkzaam als arts-assistent cardiologie in het Radboud UMC in 
Nijmegen: ‘Het traject zelf is niet alleen ingewikkeld, maar gevluchte artsen missen ook 
belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de arbeidsmarkt voor artsen in Nederland.  
Je bent eigenlijk steeds op zoek naar de weg van de minste weerstand. Dat zou makkelijker 
moeten kunnen.’ 

Het UAF zet zich samen met andere organisaties in om de begeleiding van gevluchte 
zorgprofessionals structureel te verbeteren. We namen het initiatief voor een rondetafelgesprek 
onder leiding van Pauline Meurs, waaraan Ministerie VWS, CBGV en de VvAA deelnamen.  
We hebben iets in gang gezet. 

Ben je zelf zorgprofessional en wil je inzetten als mentor van een gevluchte vakgenoot?  
Klik dan door naar uaf.nl/mentoring       BRON: J.V. /UAF 

 

‘Ik hoop weer te kunnen werken met kankerpatiënten’ 
Fatemeh Bahoor (1971) 
studeerde 
verpleegkunde in Iran 
en werkte daar in 
verschillende 
ziekenhuizen.  
Ze deed onderzoek naar 
maag- en borstkanker 
en was supervisor in 
een centrum voor 
kankerpatienten.  
Tot ze in onmin raakte 
met de Iraanse 
overheid.  
Ze vluchtte. Nu, ruim 
acht jaar later, kan ze 
haar loopbaan eindelijk 
hervatten.  

 
Fatemeh zit achter haar laptop in haar woning in Amsterdam-Noord en verontschuldigt zich 
meteen: ‘Ik hoop dat mijn Nederlands voldoende is om mijn verhaal te vertellen. Het moet nog 
beter, maar ik doe mijn best.’ Wat ze vooral moeilijk vindt? ‘Spreken en luisteren.  
De verschillende uitspraken vind ik moeilijk, er is een groot verschil tussen spreektaal en de taal 
in de boeken. Het Nederlands heeft veel afkortingen en uitdrukkingen en jonge mensen 
gebruiken de taal slordig. Dat is moeilijk voor nieuwe taalgebruikers.’  

Twee jaar gevangenis  

Fatemeh is een van de deelnemers aan het oriëntatiejaar hbo-Verpleegkunde.  

Verpleegkunde-ervaring heeft ze genoeg. Ze behaalde in 1995 haar bachelordiploma in Iran en 

werkte daarna zeventien jaar als verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen.  

Ze deed kankeronderzoek, presenteerde de uitkomsten van haar onderzoek tijdens een 

Europese kankerconferentie en studeerde zes maanden (op afstand) aan de Universiteit van 

Florida. Fatemeh: ‘Er waren deelnemers van over de wereld, ik was de enige uit Iran.’  

https://www.artsenauto.nl/behoefte-aan-centrale-aanpak/
http://www.uaf.nl/mentoring


 

Na die zes maanden kreeg ze een uitnodiging om nog een jaar in Florida te studeren, maar om 
diplomatieke redenen gaf de Iraanse regering haar geen toestemming om te gaan.  
Het bleek het startschot van meer problemen. Fatemeh: ‘In die periode werkte ik als supervisor in 
een centrum voor kankerpatiënten. Sommige patiënten verbleven daar onder toezicht van de 
Iraanse revolutionaire beveiliging. Dat is op zich al opmerkelijk, maar toen ik merkte dat de 
officieren zich begonnen te bemoeien met de behandeling van die patiënten ben ik er tegenin 
gegaan. Als supervisor was ik verantwoordelijk.’  
Fatemeh werd opgepakt en de rechtbank veroordeelde haar tot twee jaar gevangenisstraf en  
74 zweepslagen. ‘Daarna zou ik niet meer mogen werken, ik had geen rechten meer.  
Het was onterecht.’ Ze wist genoeg. Fatemeh regelde een Italiaans visum en vluchtte.  

‘Ik heb mijn carrière nooit opgegeven’  

Samen met haar dochter kwam ze in Nederland terecht, maar hier werd ze vanwege het visum in 

haar paspoort naar Italië gestuurd. ‘Meer dan een jaar ben ik van stad naar stad gereisd. Milaan, 

Rome, noem maar op. Ik leefde lang zonder steun en woonde een tijd in een kerk. Later ben ik 

gaan werken als assistent verpleegkundige in een ziekenhuis voor HIV-patiënten, maar het lukte 

me niet om een asielaanvraag te doen. Daarop mailde ik mijn advocaat in Nederland. Die zei: 

“Als jullie hierheen komen, proberen we het nog een keer.” Dat heb ik gedaan.  

Pas in 2018, ruim vijf jaar na haar vlucht uit Iran, kreeg ze het bericht van de IND dat ze in 

Nederland mocht blijven. Fatemeh: ‘Vijf jaar lang heb ik veel problemen gehad. Ik ben geboren in 

een grote familie en al mijn broers en zussen zijn succesvol. Mijn ouders vonden het heel moeilijk 

dat ik vertrok, ze accepteerden het niet. In 2018 is mijn vader overleden, ik heb hem na mijn 

vlucht nooit meer gezien. Met de rest van de familie heb ik inmiddels wel weer contact.  

Ze zijn niet meer boos.’  

Als Fatemeh en haar dochter het bericht krijgen dat ze mogen blijven richt Fatemeh haar vizier 
allereerst op haar dochter. Via het UAF regelde ze dat zij de VASVU (een taal- en schakeltraject 
naar hoger onderwijs) mocht doen, daarna meldden ze haar aan als student fysiotherapie aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Fatemeh: ‘Dat mijn dochter mocht studeren maakte mij gelukkig, 
het gaf me een positief gevoel.’  
Toen dat eenmaal geregeld was, ging Fatemeh toen op zoek naar mogelijkheden om haar eigen 
carrière een vervolg te geven? Fatemeh fronst haar wenkbrauwen. ‘Ik begrijp de vraag niet. 
Wacht ik roep mijn dochter.’ Ze verdwijnt uit beeld, loopt de kamer uit en komt even later terug 
met haar dochter, die de vraag vertaalt in het Farsi. Fatemeh veert op. ‘Ja, precies! Ik zag dat het 
UAF mijn dochter goed geholpen had, dus toen heb ik gevraagd of ik ook iets zou kunnen doen. 
Ik heb mijn carrière nooit opgegeven, ik houd van mijn werk.’  

Ervaring gebruiken  

Met behulp van het UAF laat Fatemeh haar diploma waarderen. De uitslag: haar Iraanse diploma 

is hier geldig en zodra ze haar BIG-registratie (verplicht voor beschermde zorgberoepen, 

red.) binnen heeft hoeft ze maximaal één jaar te studeren. Op dit moment werkt Fatemeh hard 

om haar BIG-registratie te halen terwijl ze zich via het oriëntatiejaar hbo-Verpleegkunde 

voorbereidt op het werkende leven in Nederland.    

 

Fatemehs doel: werk doen dat bij haar past. ‘In de afgelopen acht jaar heb ik nauwelijks gewerkt. 

Lang voelde ik me waardeloos, ik was teleurgesteld. Maar sinds ik twee jaar geleden 

vrijwilligerswerk ging doen voor mensen met een handicap voel ik me weer nuttig. Ik ben weer de 

Fatemeh van voor mijn vlucht. Uiteindelijk hoop ik te kunnen werken met kankerpatiënten. 

Nederland is een groot onderzoeksland op het gebied van kanker en ik heb veel ervaring.  

Het is belangrijk dat ik die ervaring kan gebruiken.’      Bron: UAF/Job Hulsman, foto: Suzanne Blanchard 



 

De actie is gelukt! 

 
De 13-jarige brugklasleerling Jacob heeft een verblijfsvergunning gekregen en wordt niet uitgezet 
naar Armenië. Dat meldt zijn advocaat Wil Eikelboom via Twitter. Ook zijn moeder Tina mag 
blijven. "Hij kon het eerst niet geloven", zei Eikelboom op NPO Radio 1 over de eerste reactie 
van Jacob op het nieuws.  
 
Het leek erop dat de moeder en zoon zouden worden uitgezet naar Armenië.  
De twee vluchtten in 2015 voor de oorlog in Syrië. Met een boot kwamen ze via Griekenland naar 
Nederland, om met hun familie te worden herenigd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst 
oordeelde dat de twee moesten worden uitgezet naar Armenië, omdat ze Armeense christenen 
zijn en de moeder een Armeens paspoort had.  
Dat had ze aangevraagd omdat ze dacht daarmee meer kans te maken op een 
verblijfsvergunning.  
 
De twee tekenden protest aan tegen de uitzetting, omdat ze uit Syrië komen en Armenië niet 
goed kennen. Tina zei er één keer in haar leven gedurende vier dagen te zijn geweest om het 
paspoort op te halen. Jacob was er nog nooit geweest.  
Volgens advocaat Eikelboom is het bovendien discutabel of Armenië wel een veilig land is. 
 
Er werd een petitie opgestart, die meer dan 166.000 keer is ondertekend.  
Ook schoof de jongen vorige week aan bij talkshow De Vooravond om de kwestie te bespreken. 
Hij is havo-scholier op een school in het Gelderse Ubbergen.  
Meerdere asielaanvragen werden afgewezen.  
 
Het is nog niet bekend waarom Tina en Jacob nu wel een verblijfsvergunning hebben gekregen. 
"Dat is niet met zekerheid te zeggen", legt Eikelboom uit. "Er stond nog een aanvraag open, 
wellicht dat juridische argumenten de doorslag hebben geven.  
Ook de petitie heeft geholpen. Ik denk dat iedereen inzag dat het onredelijk was om ze uit te 
zetten." 

  



 

Vrijwilligers-interview in “Zoetermeer Aktief” 

Ons zeer gewaardeerde teamlid  
Midred Nahar had deze maand een 
interview voor Zoetermeer Aktief. 
Hieronder volgt integraal het gehele 
interview. 

Zoetermeer heeft in de gemeente veel vrijwilligers 
die zich inzetten voor verschillende instanties.  
Variërend van een paar uurtjes per week tot 
meerdere dagen per week. Deze week vertelt 
Mildred Nahar, vrijwilliger bij Gilde SamenSpraak, 
over haar werk en wat het precies inhoudt. 

Vertel in het kort iets over jezelf. 
Mijn naam is Mildred Nahar en ik ben 74 jaar oud.  
Na mijn werkzame leven heb ik een tijdje genoten van 
mijn vrijheid.  
Maar dan wil je toch weer orde en regelmaat en een 

beetje structuur aanbrengen in je leven en toen is eigenlijk heel toevallig het vrijwilligerswerk op 
mijn pad gekomen. 
 
Wat voor vrijwilligerswerk doe je precies? 
Ik werk bij Gilde SamenSpraak wat valt onder Gilde Zoetermeer. Ik heb het eerste gesprek met 
de anderstalige mensen die zich aanmelden om Nederlands te leren.  
De anderstalige moet wel op niveau A1 zitten en zich redelijk verstaanbaar kunnen maken. Als 
ze onder dit niveau zitten verwijzen wij ze naar Piëzo.  
Daar leren ze de basis van het Nederlands. Ze komen bij ons om beter Nederlands te leren voor 
de inburgeringscursus. Of om meer kansen op een betere baan te hebben.  
Veel anderstaligen hebben een vrij hoge opleiding, maar komen hier niet aan het werk omdat ze 
geen of gebrekkig Nederlands spreken. Ik ben blij dat ik ze daar bij kan helpen en stimuleren. 
Ik ben dus het eerste contactpunt nadat ze zich hebben aangemeld. We gaan vervolgens samen 
kijken om een geschikte begeleider te vinden voor de anderstalige.  
Daarna heb ik regelmatig contact met de anderstalige om te vragen of ze tevreden zijn met hun 
begeleider. Of als ik iets hoor van de begeleider waar ik de anderstalige uitleg over moet geven 
dan pak ik dat op.  
Alle anderstaligen en hun begeleiders van SamenSpraak kunnen elkaar ook twee keer in de 
maand ontmoeten in ons PraatHuis. Hier krijgen ze een gratis kopje koffie of thee en kunnen ze 
bijpraten en ervaringen uitwisselen.  
Helaas ligt het PraatHuis op dit moment door corona nog stil. 
 
Hoe ben je bij dit vrijwilligerswerk terecht gekomen? 
Ik had me ingeschreven bij het toenmalige VIP om te kijken wat voor vrijwilligerswerk er zoal te 
doen is, en toen kwam ik heel toevallig Lies Hoogland tegen die ik nog kende van vroeger. We 
raakten in gesprek en zij vertelde mij over Gilde Zoetermeer waar zij actief was. Ik ben toen 
begonnen als taalmaatje van anderstaligen.  
Daarna kwam de vacature vrij van intake Taalmaatjes-anderstaligen en daar heb ik mijn 
belangstelling voor geuit.  
Zo ben ik terechtgekomen op de plek waar ik nu nog steeds zit. 
 
Wanneer ben je gestart, hoeveel tijd besteed je ongeveer aan je werk? 
Ik ben gestart in 2014. Het is een beetje moeilijk te zeggen hoeveel uur ik per week aan mijn 



 

werk besteed.  
Als er veel aanvragen zijn dan is het ongeveer 6-7 uur per week interviews, en daarna nog het 
uitwerken ervan en in RBS zetten. RBS  is ons registratie systeem.  
Alles bij elkaar zo’n 10-15 uur per week.  
De aanvragen komen binnen via de Informatietelefoon van het Gilde, via de website, via het 
Taalhuis Zoetermeer worden mensen doorverwezen of via een vriend of vriendin die een 
begeleider bij ons heeft.  
Ook Piëzo verwijst wel eens mensen door, het is heel divers. 
 
Wat betekent vrijwilligerswerk voor jou? 
Het werk geeft me structuur. Ik vind het fijn om anderen te helpen en met andere culturen in 
contact te komen. En ik wil graag actief blijven en me nuttig voelen.  
Het is leuk als je iemand in contact hebt gebracht met een begeleider en de begeleider merkt dat 
de anderstalige heel gemotiveerd is.  
Daar haal ik veel voldoening uit. 

Is het vrijwilligerswerk in dezelfde richting als je werk of opleiding van vroeger? 
Ik heb een opleiding gevolgd tot directiesecretaresse.  
Daarna heb ik als publieksvoorlichter gewerkt bij het Ministerie van Sociale Zaken.  
Dat zit een klein beetje in de richting van het vrijwilligerswerk wat ik nu doe. 

Wat leer je er zelf van? 
Ik leer van dit werk dat het voor sommige mensen uit andere culturen veel moeilijker is om 
Nederlands te leren dan dat zij in eerste instantie denken.  
Onze taal, en vooral de grammatica, is best lastig voor hen om te leren.  
Daar sta je zelf eigenlijk niet zo bij stil. Veel anderstaligen willen graag snel vorderingen maken, 
en dat blijkt dan achteraf niet haalbaar. 

Ik hoop dat ik met mijn verhaal andere mensen stimuleer om zich aan te melden als vrijwilliger. 
Bij onze organisatie of bij een van de vele andere organisaties in Zoetermeer. Wij kunnen zeker 
nog begeleiders voor onze anderstaligen gebruiken.  
Leeftijd is geen beperking en je kunt je eigen tijd indelen.  
Je haalt veel voldoening uit je werk.    Bron: W.D./ zoetermeer aktief 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen’: 

     

          
 

     

 


