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Beste lezer, 
Gelukkig gaat het met corona, volgens de 
laatste berichten, weer de goede kant op, 
maar we blijven alert voor een nieuwe golf 
in de herfst. De meeste vakantiegangers 
zijn weer veilig thuis en de 
schoolvakanties zijn voorbij. 
 
Het PraatHuisteam van Gilde SamenSpraak 
Heeft voor donderdagmiddag 9 september 
een originele activiteit gepland; geef u daar 
snel voor op! 

Ook melden we een prachtig gebaar van 
een Zoetermeerder die een paar 
uitstekende fietsen ongebruikt in de 
schuur had staan; deze zijn gratis op te 
halen! 
 
Deze Nieuwsbrief bevat ook weer een 
aantal lezenswaardige en informatieve 
artikelen. 
 
We wensen je wederom veel leesplezier! 

 
 

Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Beste allemaal, 
 
Zoals jullie in deze Nieuwsbrief kunnen lezen, gaan we langzaam maar 
zeker weer op stoom komen. Voor sommigen onder ons; deze uitdrukking 
betekent :  weer op het gewenste tempo komen. 
We zijn heel blij dat er de afgelopen maanden weer een heel aantal nieuwe 
koppelingen van nieuwe Taalmaatjes zijn gemaakt, die ieder op z’n eigen 
wijze weer wekelijks elkaar ontmoeten en Nederlands spreken.  
We zijn blij met elke nieuwe aanmelding van zowel een taalbegeleider als 
anderstalige. 
We hebben een heel interessante bijeenkomst over Culturele 
bewustwording gehad in de Kapelaan, waar we onder leiding van  
Pim Dorrestein veel geleerd hebben. Zijn enthousiasme ,  kennis en z’n 
ervaringen met andere culturen werken heel aanstekelijk. Unaniem werd 
door de groep de wens op een vervolg uitgesproken. 
Het Praathuisteam heeft vier mooie  heel verschillende  taalwandelingen 
gemaakt , die zowel door de Praathuisbezoekers als andere anderstaligen 
met begeleider gelopen kunnen worden .Neem contact op met 
praathuis@gildezoetermeer.nl en Cees de coördinator vertelt u er meer 
over, ook als u op dit moment  geen  taalmaatje bent. 
We hopen in oktober de reguliere  Praathuisbijeenkomsten in Wijkcentrum 
Meerzicht (elke eerste en derde donderdagmiddag) weer te kunnen 
starten. 
Als team van Gilde SamenSpraak, we zijn met 15 enthousiaste vrijwilligers, 
zien we uit naar een teambuildings dag op vrijdag 8 oktober onder leiding 
van Barbara Somers  over:  Omgaan met veranderingen. 
Als we(allemaal) iets hebben moeten leren de afgelopen tijd, is dat het wel! 
Tenslotte wijs ik jullie op een actieve bijeenkomst georganiseerd door het 
Praathuis team samen met Suzanne Verboon , coördinator van de Hof van 
Seghwaert, op donderdagmiddag 9 september namelijk de 
Perenplukmiddag. Meer informatie vind u in deze Nieuwsbrief en op de 
website https://gildezoetermeer.nl 

Een hartelijke groet en nog mooie zomerse dagen  
 toegewenst! 

 
Hennie van de Graaf  

  coördinator Gilde SamenSpraak  
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 PraatHuis  

 

  😊 Hallo bezoekers en supporters van het PraatHuis 

  Nu de maatregelen tegen de Corona-pandemie steeds soepeler       
  worden gaan we weer denken aan het opstarten van het PraatHuis.  

Maar eerst even wat anders. 
 
Houden jullie van fruit? En in het bijzonder van peren? Nu, in de Hof van Seghwaert 
is een boomgaard die vol staat met perenbomen. De peren worden altijd in september 
geplukt om er perensap van te maken. Dat sap wordt dan in flessen gedaan en die 
flessen perensap worden later in de Hof verkocht aan de liefhebbers. 
Het drankje is heerlijk en van hoge kwaliteit, een echt natuurproduct. 
 
Waarom vertellen we jullie dit? 
Omdat wij van het PraatHuis op donderdagmiddag 9 september vanaf 14.00uur  
een  ‘TaalTuinPerenPluk’  mogen organiseren. 
We mogen – met hulp van de Hof-vrijwilligers – (Conference)peren plukken.  
We plannen om ongeveer een uurtje te plukken. Aan het einde van de 
pluktijd mogen alle deelnemers maximaal 2 kg peren mee naar huis 
nemen!  
Die peren zijn niet gratis, maar het Gilde betaalt de kosten hiervoor. 
 
We vergeten natuurlijk ook de TaalTuin niet. Vóór we gaan plukken verzorgt 
het PraatHuisteam een presentatie over het begrip ‘boomgaard’.  
We gaan dan iets vertellen wat jullie misschien al lang weten of waarvan jullie nog 
nooit van je leven gehoord hebt. Maar het is wel leuk om het eens van ons te horen.  
En we gaan natuurlijk ook weer met de spreekwoordenquiz aan de gang. 
Als de peren geplukt zijn praten we nog even wat na over deze middag en krijgen jullie 
een recept voor een overheerlijke perentaart (tarte tatin) mee naar huis.  
Al met al denken we dat het een bijzondere middag gaat worden. 
 
Laat ons weten of jullie geïnteresseerd zijn opdat we een planning 
kunnen maken.  
Een eenvoudige e-mail aan praathuis@gildezoetermeer.nl is 
voldoende.  
We hopen op een grote opkomst. 
 
En voor we het vergeten: jullie kunnen ook nog steeds wandelen en 
kiezen uit 4 routes. Gebruik het mooie (gematigde) weer nu.  
Straks krijgen we weer herfststormen en dan …. word je heel nat! 
 
Hartelijke groeten van het Team PraatHuis:  
Rosane, Evi, Jeroen, Georgette en Cees 
praathuis@gildezoetermeer.nl      Telefoon: 079-3619530 
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Bij voorkeur twee nieuwkomers/ 
anderstaligen die nog niet in het 
bezit zijn van een goede fiets. 
 
Zoetermeerders die ons Gilde een 
warm hart toedragen, hebben twee 
uitstekende fietsen (dames- en 
heren- model) belangeloos 
beschikbaar gesteld aan Gilde 
SamenSpraak. Zie de foto. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich 
voor eind september melden bij  
Hennie van de Graaf: 
co_gss@gildezoetermeer.nl 
 
Bij meerdere gegadigden zal er 
geloot worden. 
 

Willen de taalbegeleiders 

hun anderstaligen hierop 

attent maken!! 

mailto:co_gss@gildezoetermeer.nl


 

 

Workshop Signaleren en doorverwijzen 

laaggeletterden 
 

 

Alle Forumpartners kunnen gratis gebruik maken van het aanbod om deel te nemen 
aan de workshop ‘Signaleren en doorverwijzen laaggeletterdheid’.  
 
Het is belangrijk dat iedereen die in het Forum werkzaam is, weet hoe je 
laaggeletterdheid herkent en hoe je kunt doorverwijzen. De workshops worden 
georganiseerd in september tijdens De Week van Lezen en Schrijven  
(voorheen De week van de alfabetisering).  
En na afloop van de workshop is er gelegenheid om de informele contacten aan te 
halen onder het genot van een hapje en drankje. 
 
Datum:   Workshop 1: maandag 6 september van 19.30 – 21.00 uur òf 

Workshop 2: donderdag 9 september van 13.30 – 14.00 uur 
 

Voor wie:  Alle medewerkers (vrijwillig en betaald) die in het  
Forum werkzaam zijn 

Locatie:   Trainingsruimte Forum, vloer 2A 
Aanmelden:  Mail naar Yvonne Polman, coördinator Digi-Taalhuis, 

yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl  
o.v.v. workshop 1 of 2, je naam en de organisatie  
(Gilde SamenSpraak) waarvoor je werkt 
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Op dinsdagmiddag 10 augustus werd deze workshop gegeven door  
Pim Dorrestein van de organisatie “Het begint met taal” 
georganiseerd door Gilde SamenSpraak in samenwerking met het 
Digi-Taalhuis van FORUM Zoetermeer. Het was een zeer geslaagde 
middag en de deelnemers wilden graag een vervolg. Pim 
Dorrestein kan zeer bevlogen allerlei aspecten ter sprake 
brengen gelardeerd met veel interessante powerplay visuals.  
Waarvan onderstaand een interessante voorbeeld: drie culturele categorieën.  
 

 
 

Slotconclusie: Het was erg interessant. Het duurde veel te kort. 

Over een vervolg wordt al nagedacht. 

TRAINING:  
CULTURELE BEWUSTWORDING 

Pim Dorrestein 



 

 



 

              
Herhaling TIP: 

Nieuwe JobGroups van JobHulpMaatje in september 

 
Op 10 september start een reguliere JobGroup voor werkzoekenden.  
Zij gaan dan in zeven bijeenkomsten aan de slag. Deze JobGroup zal worden 
afgesloten met en certificaat. De deelnemers presenteren zich op de laatste 
groepsbijeenkomst aan belangstellenden en gaan met hen in gesprek. 
Deelnemers, die dat goed kunnen gebruiken kunnen daarna verder individueel 
begeleid worden door een Maatje.  
 
Op 24 september start een JobGroup voor ZZP'ers. de praktijk leert, dat ZZP'ers 
soms 'gedwongen' zijn ZZP'er te worden ook al voelen ze zich geen ondernemer.  
En als ze ZZP'er worden of blijven is het belangrijk daar goed op voorbereid te zijn.  
In de JobGroup worden de deelnemers daarin begeleid. Ook deze groep wordt weer 
afgesloten met een certificaat en met een slotbijeenkomst met pitches en gesprek.  
Meer informatie en aanmelden: via de website: jhm-zoetermeer.nl of 
telefoon: 06 41 57 21 57  
 

Vier jaar geleden gevlucht uit Syrië,  

nu een restaurant in de Dorpsstraat:  

‘Wij willen hier nooit meer weg’ 
 

Vier jaar nadat zij vluchtten 
uit Syrië, openden Maher 
Alnayef (53) en Rasha Kurdi 
(41) onlangs restaurant 
Zaytoona in de Dorpsstraat. 
Het ‘vreemde’ eten van 
‘vreemde’ mensen slaat aan 
bij Zoetermeerders. 

‘Mag ik een menukaart 

hebben?’ en ‘Zijn jullie nieuw?’ 

klinkt het nog steeds meerdere 

keren per dag. De ene na de 

andere Zoetermeerder neemt 

sinds afgelopen week even een kijkje bij Zaytoona, het nieuwe restaurant in de Dorpsstraat.  

,,Het loopt zo goed. Dat hadden we niet durven dromen”, zeggen Maher Alnayef en Rasha Kurdi  

 

Een nieuw restaurant aan de Dorpsstraat 

in Zoetermeer - Syrische gerechten uit 

eigen keuken Maher en Rasha van 

Zaytoona met hun dochter.     © Frank de Roo 
 

https://www.ad.nl/zoetermeer/vier-jaar-geleden-gevlucht-uit-syrie-nu-een-restaurant-in-de-dorpsstraat-wij-willen-hier-nooit-meer-weg~affe9512/205840180/


 

Gevlucht 

In het eerste jaar van de oorlog in Syrië, vluchtte het gezin uit hun gloednieuwe huis in Aleppo.  

Ze verbleven tijdelijk bij de oma van de familie. Vader Alnayef ging vijf jaar geleden op zoek naar een 

betere toekomst voor zijn gezin. Hij bereikte Nederland onder meer via Turkije, Griekenland en 

Macedonië. Twee maanden was hij onderweg met de boot en auto en zelfs te voet.  

,,Ik koos dit land vanwege het goede onderwijs. Als het leven in Syrië goed was, had ik niet zomaar 

alles achterlaten”, zegt Alnayef, die met zijn antwoorden wordt geholpen door dochter Raghad (18). 

Zij spreekt inmiddels bijna vlekkeloos Nederlands. Vader en moeder, beiden docent in Syrië, zijn druk 

bezig de taal machtig te worden. 

,,Mijn vaders reis had veel impact op ons”, geeft Raghad aan. ,,Ik heb de eerste maand heel vaak 

onder de dekens gehuild. Het was heel moeilijk zonder hem. Mijn broertje en zusje beseften het toen 

nog niet, maar ik was uiteindelijk bijna twee jaar zonder mijn vader. Toen hij naar Nederland ging, 

moesten wij naar familie in Turkije. Vervolgens kwamen we terecht in een azc in Utrecht.”  

Eerst vond het gezin een huis in Meerzicht. Nu wonen zij in het Stadshart. 

Syrische gerechten 

Zoetermeerders maken in Zaytoona kennis met typische 

Syrische gerechten, zoals kibbeh en fatteh. ,,We hebben 

niet alleen maar Syrische gerechten, omdat men dat nog 

niet kent. Maar de andere gerechten worden ook op 

Syrische wijze bereid”, aldus Alnayef, die met steun van 

de gemeente Zoetermeer een opleiding tot chef-kok 

afrondde. 

Ook in Syrië stonden de twee na hun werk altijd in de keuken. ,,Bij ons thuis staat altijd een tafel vol 

eten. Soms maakt ze eten voor de helft voor thuis en de andere helft voor het restaurant.  

We zien haar als een Syrische moeder die in de Dorpsstraat voor iedereen kookt”, aldus Raghad. 

,,Wij zijn vreemd in dit land en hebben vreemd eten, maar iedereen staat er enorm voor open om 

dingen te proberen”, zegt Kurdi. Toch maakt zij ook een kanttekening. Al vanaf de dag van de 

opening wordt zij soms aangesproken vanwege haar hoofddoek. ,,Een keer kwam er een man voorbij 

en zei: ‘Je gaat toch niet met een hoofddoek werken? Ga terug naar je eigen land’.  

Hij ging schreeuwen en werd agressief. Jammer om zo te beginnen, maar mijn hoofddoek is mijn 

eigen keuze. Ik heb er nooit aan gedacht om die in het restaurant af te doen.  

De andere ondernemers en bewoners in de straat hebben ons enorm goed opgevangen.  

Wij kozen de Dorpsstraat, juist omdat het oude centrum ons een beetje doet denken aan Aleppo.” 

Pijn 

Het doet haar dochter pijn dat haar moeder soms racistisch wordt aangesproken. ,,Wij zijn niet hier 

naartoe gekomen om stil te zitten en van anderen afhankelijk te zijn. We willen echt iets bereiken met 

ons restaurant. Als ik iemand tegen mijn moeder hoor zeggen: ‘Ga terug naar je eigen land’, dan 

denk ik: wij hebben niet voor niets zo veel moeite gedaan.  

Wij willen nooit meer weg uit Zoetermeer. Deze stad voelt voor ons als thuis.”  Bron:  AD augustus    



 

“In Nederland ben ik opnieuw geboren” 

 
Hameeda Karimi (36) is sinds augustus 2017 in Nederland. De exacte datum staat in 
haar geheugen gegrift. Haar man was als kritisch journalist al 1,5 jaar eerder al naar 
Nederland gekomen. Samen met hem heeft Hameeda vier zoons tussen de 13 en 20 
jaar. Ze is erg trots op hun goede Nederlandse schoolprestaties. 
Hameeda’s grote droom is om in Pakistan een school voor meisjes te openen. Zelf 
heeft ze nauwelijks de kans gehad om naar school te gaan. Nederlands leren was voor 
haar dan ook niet eenvoudig. “Nederlands is heel moeilijk. Ik sprak alleen Pashto, mijn 
moedertaal. Ik spreek geen Engels en ik wist niets van grammatica. Maar hier in 
Utrecht ging ik twee of drie keer per week naar het taalcafé. En ik ging ook tweemaal 
per week drie uur naar school. Ik heb daar de regels van het Nederlands geleerd. Ik 
heb vriendinnen gekregen en mijn inburgeringsexamen gehaald!” 

Liedjes luisteren 
“Wat ook echt helpt om goed Nederlands te leren is veel naar de Nederlandse radio te 
luisteren of naar Nederlandse liedjes op YouTube. ‘Ga je mee naar zuid’, ‘Slaap kindje 
slaap’ en ‘Het is lente in het land’, zijn mijn favorieten. Op YouTube lees ik de 
songteksten. Dat helpt mij goed. Met mijn Nederlandse vrienden uit het taalcafé spreek 
ik nu tijdens Corona buiten af. Dan wandelen we en spreken we Nederlands. Als het 
één iemand is, zien we elkaar thuis.” 

Leven in vrijheid 
“In Nederland ben ik opnieuw geboren! Ik heb hier een nieuw leven in vrijheid en ben 
heel blij,” zegt Hameeda stralend. “Als gezin hebben we verschrikkelijke dingen 
meegemaakt in Pakistan en daar hebben we nog last van. Maar Nederland heeft zulke 
aardige en mooie mensen, die geef ik graag wat terug. Sinds één jaar verdien ik mijn 
geld met het koken van speciale Pakistaanse gerechten (www.thebiryani.nl). In 
Karachi was ik ook kok. Hier heb ik een kleine keuken en kook ik voor maximaal 15 
personen. Ik kook voor feestjes of op bestelling. Als Corona voorbij is, wil ik mijn eigen 
restaurant openen.” 

“Ik moet ook mijn rijbewijs halen. Dat wordt niet eenvoudig,” lacht Hameeda. “Maar ik 
wil zo graag geld verdienen om de school voor meisjes in Pakistan te realiseren. Het is 
mijn doel in mijn nieuwe Nederlandse leven.”   BRON: Het begint met Taal 

http://www.thebiryani.nl/


 

Rotterdam School of Management biedt kansen aan 
oudere gevluchte studenten 

 

Jaarlijks biedt de Rotterdam School of Management via het UAF tien gevluchte studenten 

kans om met een beurs een opleidingsprogramma te volgen. Voor onder meer 

Jamal Badr (40), Nisreen Mehho (34) en Jamal Hasani (33) bleek het een opmaat naar meer.  

‘Ik heb het aanbod van RSM met beide handen aangegrepen.’  

‘Dit diploma heeft mijn arbeidsperspectief vergroot’, blikt Nisreen Mehho (34, uit Syrië, sinds 2014 in 
Nederland) terug op haar master aan de Rotterdam School of Management (RSM).  
Ze werkt inmiddels als trainee bij uitkeringsinstantie UWV. ‘Een kans als deze is waardevol voor 
nieuwkomers die een plek proberen te vinden in de samenleving en met hun kennis willen bijdragen 
aan een betere maatschappij.’  
Gelijkheid 
De samenwerking tussen de Rotterdam School of Management en het UAF begon enkele jaren 
geleden. Het doel: gevluchte studenten die vanwege hun leeftijd geen recht meer hebben op 
studiefinanciering toch de kans te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen.  
Volgens Mirna Steur, Marketing Manager at Executive Education bij RSM, past het bij de missie:  
a force for positive change. ‘Wij willen onderwijs leveren dat bijdraagt aan het verbeteren van de 
wereld. De sustainable development goals van de Verenigde Naties fungeren daarbij als kompas. 
Het is dus logisch dat we hebben besloten om onze programma’s ook beschikbaar te stellen voor 
gevluchte studenten, een doelgroep die vaak niet de financiële middelen heeft om een programma 
aan ons instituut te volgen, maar daar wel bij gebaat zijn. Zo proberen we ons steentje bij te dragen 
aan gelijkheid.’  
Geen studiefinanciering 
Jamal Hasani (33, uit Syrië, sinds 2014 in Nederland) volgde een master bij RSM en werkt inmiddels 
als consultant bij Software Improvement Group. ‘Ik heb gekeken naar masterstudies aan de UvA, 

https://www.uaf.nl/nisreen-de-keuze-was-doorgaan-of-doorgaan/
https://www.rsm.nl/


 

Erasmus en Nyenrode, maar die studies kon ik simpelweg niet betalen. Ik was en ben te oud om 
aanspraak te maken op studiefinanciering en dus afhankelijk van de kans die RSM mij bood.  
Ik heb deze met beide handen aangegrepen.’  
Ook voor Jamal Badr (40, uit Jemen, sinds 2017 in Nederland) bood een programma bij RSM 
uitkomst: ‘Ik heb mijn eigen bedrijf en help Nederlandse bedrijven die sociale- en 
gezondheidsprojecten doen in Arabische landen. Vanuit mijn verbindende rol heb ik contact met 
verschillende mensen uit verschillende culturen. Dat is leuk, maar ook uitdagend.  
Dankzij het driedaagse leiderschapsprogramma dat ik volgde heb ik mijn geheugen opgefrist.  
Ik ben in contact gekomen met mensen van verschillende organisaties en heb inzichten opgedaan.  
Ik zou het meteen weer doen, je blijven ontwikkelen is essentieel.’  
Meerwaarde 
Vanuit het UAF is trajectbegeleider Anne Grit verantwoordelijk voor de samenwerking met RSM.  
Ze juicht de kansen die het onderwijsinstituut biedt toe: ‘Gevluchte dertigplussers vallen buiten de 
boot wat opleiding betreft, omdat ze geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering.  
Terwijl de meerwaarde van een opleiding ook voor hen aanzienlijk is.  
De programma’s van RSM geven een gelegenheid om mensen te leren kennen en om kennis op te 
doen die waardevol is bij een baan in Nederland. Vergeet ook niet wat de waarde is van een goed 
aangeschreven instituut als RSM voor een cv. Werkgevers vinden diploma’s uit het buitenland over 
het algemeen steeds lastig te duiden.’  
Betere versie  
Hasani is blij dat hij dankzij zijn master bij RSM op zijn eigen niveau kan werken: ‘Mijn Nederlands 
was al goed, dankzij RSM heb ik ook de kennis, vaardigheden en papieren om een goede baan te 
hebben. Ik denk nu al na over wat mijn volgende stap zou kunnen zijn.  
Misschien iets met transformative leadership of anders een PhD.’  
Mehho: ‘Toen we nog in Syrië woonden wilde ik mezelf ook ontwikkelen, maar de middelen waren 
beperkt, ook voor de oorlog. Hier heb ik de middelen wel. Ik ben nu een betere versie van mezelf, 
zonder dat ik mijn eigen waarden en normen heb verloren.’      BRON: UAF 

 

   



 

Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 
Corona-proof vakantie 

 
Vraag patient: Is het vaccin in uw ogen dan 100% veilig? 
 

Antwoord huisarts: NEEN! Het moet echt wel in uw bovenarm! 


