
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadhuisplein 1, Telefoon: 06-17469128 
Postadres en leveringsadres: 
Frankrijklaan 6, 2711 CX ZOETERMEER 
Emailadres: samenspraak@gildezoetermeer.nl 

Nieuwsbrief oktober 2021  

Beste lezer, 
In het laatste weekend van september  
bereikte ons het trieste bericht dat de man  
van ons aller Lies is overleden. 
We wensen Lies alle kracht om dit verlies  
te boven te komen! 

De tweede herfst in coronatijd is begonnen. 
Langzaam probeert Nederland zich te 
ontworstelen aan het corona-juk. 
Ook Gilde SamenSpraak neemt afscheid van het 
video-vergaderen en wil de activiteiten 
verantwoord opstarten.  
De eerste activiteit, de perenpluk, was een groot 
succes. Ook wil het PraatHuisteam de komende 
maanden de deuren van het PraatHuis weer 
ontsluiten. We houden u op de hoogte! 
 
Afgelopen maand hebben we ook nog een 
Nieuwsbrief EXTRA rondgestuurd betreffende 
een Workshop voor taalvrijwilligers: Werken 
met Spreektaal. Vanwege een beperkt aantal 
plaatsen dachten wij hier goed aan te doen. 
 
We wensen je wederom veel leesplezier! 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 

 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Beste allemaal, 
 
Onlangs las ik nog eens het boekje dat een goede vriend van ons 
schreef: 
                 “ Veranderen:   Even gewoon als het weer” 
 
Dat het weer in oktober veranderd is hebben we allemaal gemerkt. 
Dit boekje gaat over vernieuwen van organisaties en over de 
veranderingsgezindheid  van mensen in die organisaties. 
 
Niet toevallig hadden we vorig jaar omstreeks deze tijd het thema   
“Omgaan met veranderingen”  gekozen voor de teambuilding dag 
van  het team van Gilde SamenSpraak. 
We maakten (en maken) door het coronavirus een ongekend andere 
tijd door met elkaar. Wat doet het met de organisatie, hoe houden 
we de mensen ‘bij elkaar’, wat kunnen we niet en vooral wat wel?  
Vragen die ons allemaal bezig houden. 
 
Ook in de privésfeer van enkele collega’s zijn de afgelopen weken 
grote veranderingen gekomen. Sommige om blij van te worden, 
andere juist helemaal niet . 
 
We hopen op 8 oktober alsnog met het thema ”Omgaan met 
veranderingen” aan de slag te gaan onder leiding van trainster 
Barbara Somers. 
Zij stuurde ons alvast deze waardevolle uitspraak: 
“Geef me moed om te veranderen wat ik kan veranderen. 
Geef me wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. 
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”. 
 

 
 

Hennie van de Graaf  
  coördinator Gilde SamenSpraak  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
              

           
 
 

                        
 
 
 

 

 

 
 

  



 

  PraatHuis  

   Een warme TaalTuinPerenPluk 

Als PraatHuis hadden we de laatste tijd niet echt iets te doen en toen viel 
íneens ons oog op de perenpluk van de Hof van Seghwaert. Was dat een 
kans voor ons?  

     Na enig overleg met het Gilde en de Hof kregen we groen licht en 
mochten we op de donderdagmiddag vóór het perenplukweekend in de Hof van Seghwaert alvast 
een begin maken met het plukken. Even de TaalTuin en de perenpluk combineren en we hadden een 
mooi plan voor een gezellige en leerzame middag. En dat werd het ook. 
We hadden een gemêleerde groep van in totaal 25 enthousiaste toehoorders en pluk(st)ers. 
Het was werkelijk schitterend weer en behoorlijk warm. Maar we konden gebruik maken van het 
overdekte gedeelte in de Hof. Rosane en Cees hadden gezorgd voor de catering zodat alles 
aanwezig was voor een relaxte bijeenkomst. 
We begonnen natuurlijk met het TaalTuin gedeelte. Cees gaf een kort 
overzicht over soorten boomgaarden in Nederland en Jeroen nam de ‘peer’ 
op de korrel met spreekwoorden en andere wetenswaardigheden.  

Evi stal de show met haar presentatie over Vietnamees 
fruit en de daarbij behorende boomgaarden. Vooral met 
de dames met een Caraïbische herkomst ontstond een 
levendige gedachtenuitwisseling. 
Daarna een korte pauze voor een (fruit)drankje en een aanval op de 
bakkunsten van Jeroen die een perentaart en een ander baksel met ‘van alles’ 
had meegebracht. Binnen een vloek en een zucht was alles weg. Gelukkig 
hadden we voor iedereen een recept van de perentaart om het thuis ook eens 

te proberen 😂. 

Daarna gingen we echt plukken onder de bezielende leiding van Hans. 
Iedereen kreeg een linnen tasje met het logo van het Gilde. Eén hengsel om de nek en beide handen 
vrij om te plukken.  
De volle tassen werden ingeleverd bij Hans en op het eind van de middag mochten alle deelnemers 
twee kilo van de zelf geplukte peren gratis mee naar huis nemen (Het Gilde sponsorde deze geste ). 
Iedereen ging lachend en in opperbeste stemming weer naar huis. Zij tevreden en dus wij ook 
tevreden. En een bijzonder dankwoord natuurlijk voor de medewerkers van de Hof:  

      Gastvrijheid ten top! 

  
Deze middag was een ‘co-productie’ van het Gilde en het Team PraatHuis. Samen hebben we weer 
een gedenkwaardige middag gecreëerd. Dank je wel Gilde en Team. 
We hopen dat het PraatHuis weer snel open kan gaan. Plannen genoeg. Maar eerst nog even 
wandelen nu het weer nog vriendelijk is. Ter herinnering: we hebben 4 routes. Forum/Stadshart, 
Kunst, Meerzicht en Dorp. 
We hopen velen van jullie straks weer te mogen begroeten als het PraatHuis weer opgestart wordt 
dan wel bij een eerstvolgende ‘verrassing’ als de gelegenheid zich voordoet. 

Hartelijke groeten van het Team PraatHuis:  
Rosane, Evi, Jeroen, Georgette en Cees praathuis@gildezoetermeer.nl    
  Telefoon: 079-3619530 
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Wandelend oefenen met de Nederlandse taal.  

 
Deelnemers van JobHulpMaatje organiseren in samenspraak met “Gilde SamenSpraak’ een 

taalwandeling. Eerder werd in deze 
Nnieuwsbrief gemeld, dat de speciale 
JobGroup voor migranten iWIN een 
succes was. Ook de 
ontstane samenwerking met Piëzo en 
Gilde Zoetermeer smaakt naar meer. Dat 
bleek inmiddels ook al direct met een 
nieuwe activiteit voor de deelnemende 
migranten in de vorm van een 
taalwandeling. Dit artikel doet daarvan 
verslag.  

  
Gilde SamenSpraak heeft mooie taalwandeling routes. 
Met één van deze route gaan de vijf deelnemers, migranten die de JobGroup “Ik werk in Nederland” 
hebben afgerond samen met hun maatjes op pad. Hoe mooi is dit om tijdens een wandeling nog 
meer ervaring op te doen in het spreken van de Nederlandse taal. Gelijktijdig zie je prachtige dingen 
in Zoetermeer, die voor mooie gespreksstof zorgen. 
  
Win-Win situatie 
Rosane, een van de deelnemers, was de initiatiefnemer en legde uit hoe het werkte. 
De wandeling door het oude dorp start bij het Forum en gaat dan richting de Markt. 
In de wandeling zitten allerlei opdrachten verwerkt. Het doel van de opdrachten is om met leuke 
onderwerpen de conversatie tijden de taalwandeling te stimuleren. Het ‘maatje’ introduceert het 
onderwerp van de opdracht. De cursist geeft het antwoord, wat niet persé goed hoeft te zijn.  
Het gaat om de conversatie, het oefenen van de Nederlandse taal. 

  
Foto momentje 
Natuurlijke zitten er ook leuke foto momentjes in zoals bijvoorbeeld 
het kunstwerk bij het bruggetje richting de Vlamingstraat, waar een 
prachtig houten object staat. Dit lijkt misschien op een vliegtuig. Dit 
zorgt natuurlijk voor gespreksstof! Het is een ijsslee. Dit kunstwerk 
is een herinnering 
aan de 
Zoetermeerse 
uitvinder Dirk 
Franx.   
  
Deelnemers 

De deelnemers zijn stuk voor stuk enorm 
enthousiast over de wandeling die ze hebben 
gemaakt. 
Een reactie van een maatje; “Wat een leuke 
groep, fantastisch georganiseerd, leerzaam om even met alle cursisten tijdens de wandeling 
van gedachten te wisselen”. 
 
Ook de organisaties Gilde SamenSpraak en JobHulpMaatje zijn enthousiast over de samenwerking 
waarmee ze beide anderstaligen een stap in de goede richting brengen.        BRON: Streekblad 



 

    

 
 
 
 

  

 GILDE SamenSpraak maakt twee anderstaligen blij met een fiets 

 

Op 5 oktober werden er twee fietsen door coördinator Hennie van de Graaf 
overhandigd aan de dames Wahida en Katarzyna. 
Deze fietsen waren belangeloos beschikbaar gesteld door Martien en Wilma uit 
Zoetermeer. Zij kregen van Hennie een bos bloemen als dank. 
 
Via de interne Nieuwsbrief van Gilde SamenSpraak konden belangstellenden 
zich aanmelden. Beide dames waren dolgelukkig met hun nieuwe stalen ros. 
 
Gilde SamenSpraak is gespecialiseerd in het maken van één-op-één 
koppelingen van een Nederlandse begeleider met een anderstaligen. 
Doormiddel van wekelijkse ontmoetingen wordt de anderstalige wegwijs 
gemaakt in de Nederlandse taal en gebruiken. Essentieel daarbij is dat er een 
click is tussen de twee Taalmaatjes. 
Dit vereist goede intakegesprekken door de teamleden van Gilde 
SamenSpraak. 
Is een begeleidersrol of de rol van intaker iets voor u? 
Mail naar: co_gss@gildezoetermeer.nl 
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Van het Digi-Taalhuis ontvingen wij een uitnodiging voor onze taalvrijwilliggers. 
Deze informatie hebben we reeds middels een extra Nieuwsbrief verspreid. 
Hieronder nogmaals de informatie. We kunnen de workshop van harte aanbevelen.  
De eerste workshop is inmiddels achter de rug. Wees er snel bij: voor de laatste workshop 
zijn er maar 7 plekken. Meld u aan bij Yvonne Polman! 
yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl 
 
Workshop voor taalvrijwilligers: Werken met Spreektaal 
Afgelopen jaar heeft NT2-docente Gea Harhar in opdracht van het Digi-Taalhuis de workshop 
Werken met Spreektaal ontwikkeld.  
SpreekTaal is een uitgebreide, praktijkgerichte methode ontwikkeld voor taalvrijwilligers door de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. 
De methode is inmiddels verkrijgbaar voor 3 taalniveaus: 
SpreekTaal 1: taalniveau op weg naar A1 
SpreekTaal 2: taalniveau A1 tot A2 
SpreekTaal 3: taalniveau A2 tot B1 
 
Er zijn 15 modules per serie over allerlei praktische onderwerpen: sociale contacten, kinderen en 
school, stage en vrijwilligerswerk, ondernemen, etc. De boekjes zitten in de  
Digi-Taalhuiscollectie in de Bibliotheek en zijn dus ook te leen of in de bibliotheek te gebruiken. 
 
De workshop is ontwikkeld om taalvrijwilligers in de praktijk te ondersteunen de ontmoetingen met 
taalleerders vorm te geven. De methode biedt de taalvrijwilliger allerlei handvatten om over een 
bepaald thema in gesprek te gaan en is voorzien van foto- en audiomateriaal waardoor je niet alles 
zelf hoeft te bedenken. In de workshop wordt aandacht besteed aan: 

 hoe leer je een tweede taal 
 hoe zit de methode Spreektaal in elkaar  
 onderwerpen van de methode Spreektaal 
 hoe zet je de methode in en welke werkvormen zijn er 
 oefenen 

Het is handig als je, voorafgaand aan het volgen van de workshop, al eens een Spreektaal-boekje 
hebt bekeken. De boekjes zijn te vinden in de  
Digi-Taalhuiscollectie in de Forum Bibliotheek op vloer 2A en zijn ter inzage in de bibliotheek of te 
leen met abonnement. 
De workshop duurt 2 uur en zal fysiek worden gegeven. Er zijn 7 plekken beschikbaar.  
Er is nog 1 datum gepland: donderdagmiddag 11 november 13.00 - 15.00 uur (trainster Gea Harhar). 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail: yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl 

Dit najaar zal Stichting Max Maakt Ontmoeting 

Mogelijk (MMOM) een café openen op de tweede 

verdieping in het Forum: Café Max.  

Men is al gestart met de verbouwing en het Forum 

verwacht dat de verbouwing ongeveer een maand 

gaat duren. Hopelijk blijft de geluidsoverlast beperkt. 

mailto:yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl
mailto:yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl


 

 
   

 

Hulp nodig met het coronatoegangsbewijs? 
U krijgt een coronatoegangsbewijs als u twee prikken heeft gehad, corona heeft gehad en weer beter 
bent of een negatieve test heeft van maximaal 24 uur oud. Het coronatoegangsbewijs kunt u zelf op 
uw mobiele telefoon zetten. Met de Coronacheck-app. Heeft u geen smartphone of app? Dan kunt u 
een toegangsbewijs ook uitprinten. Dit kan via coronacheck.nl/print. Of u kunt het bewijs via de 
post krijgen. Bel daarvoor het telefoonnummer 0800-1351. Komt u er zelf niet uit? Ga dan langs bij 
de Digitale Hulpbalie in het Stadhuis-Forum. Zij helpen u graag met al uw vragen. Ze zijn iedere 
vrijdag open van 14.00 tot 16.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. 

 
 
 

  De corona maatregelen in het Forum:  
 

 Bibliotheken hoeven niet te werken met QR-codes voor bezoekers, ook niet bij 
cursussen en andere activiteiten 

• de hygiëne-schermen/ kuch-schermen zijn niet meer verplicht, maar we laten ze staan    
     zolang iedereen dit prettig blijft vinden 

• Het maximumaantal bezoekers mag worden losgelaten  

• Dispensers met desinfecterende hand-gel laten we staan 

• De afgesloten ruimten (trainingsruimte, leeskamer) mogen terug naar oude capaciteit, 
i.v.m. het loslaten van de 1,5 meter maatregel 

Als je een vraag hebt, schroom dan niet om contact op te nemen.  
Dit kan telefonisch of per mail. sarah.pronk@bibliotheek-zoetermeer.nl    06 18290357 
(bereikbaar op ma, di, woe en do). 

Nieuws 

Informatie 

Tips 

 

Tegoedbon Gilde SamenSpraak 2
e

 halfjaar 2021 

Nu de Taalmaatjes ontmoetingen langzaam weer frequenter plaatsvinden en er 

daardoor meer activiteiten worden ontwikkeld, is het weer tijd voor een nieuwe 

tegoedbon. 

De bon is 2x per jaar beschikbaar en binnenkort weer te downloaden op onze website: 

https://gildezoetermeer.nl 

Ook kan je de bon printen: als laatste pagina is hij opgenomen in deze Nieuwsbrief. 

Eventueel kunnen ze, als onze infobalie weer open is, afgehaald worden bij onze 

informatiebalie op etage 2A in het Forum op maandag-, woensdag- of vrijdagmiddag 

tussen 13.00 en 16.00 uur in het Forum, etage 2a, Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer. 

Het inleveren kan bij dezelfde balie gebeuren, of per email opsturen aan ons 

emailadres, of per post opsturen aan ons postadres.   Verzilveren vóór 1 

januari 2022. 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm7%2Fk1%2FUOy-MJ2P2h3zGvMAWcgKsL2HIE-NZTPC_SR2dlX_hsjABj_bpjPZgO9N1aqtRNkc%2FwY3kaqfh9tS68p9&data=04%7C01%7C%7C8bb203aea50846a889c608d983550971%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637685223529480236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MbVX39tmWPByXhfsXFegVDmhEZChY3iW2WIOke8NznM%3D&reserved=0
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‘In de bouwsector kun je gelijk aan het werk’ 
Hoe kunnen nieuwkomers een rol spelen bij het 
terugdringen van de krapte op de woningmarkt?  
We vragen het gevluchte studenten en professionals 
zelf. Op de dag na het massale woonprotest in 
Amsterdam, waarbij vijftienduizend mensen de straat 
op gingen uit protest tegen de hoge huur- en 
huizenprijzen en het tekort aan woningen, bellen we 
met Muhanad Alkurdi (1986). Hij behaalde recent zijn 
hbo-diploma Bouwkunde.  

Muhanad is sinds zes jaar in Nederland.  
Hij vluchtte voor de burgeroorlog in Syrië, het land 
waar hij in 2007 afstudeerde als technisch tekenaar. 

‘Niemand in mijn familie werkt in de bouw, maar het 3D-tekenen heeft mij altijd getrokken.  
In mijn jeugd speelde ik altijd een computerspel waarbij ik gebouwen ontwierp en bouwde, een soort 
The Sims. Vooral de vrijheid van het ontwerpen spreekt me aan. Als ontwerper mag je je fantasie en 
creativiteit gebruiken.’  

Na zijn afstuderen werkte Muhanad bij verschillende ontwerpbureaus. In vloeiend, bijna accentloos 
Nederlands: ‘Bij elke baan raakte ik meer overtuigd van mijn keuze. Steeds zette ik een stap 
voorwaarts en leerde ik nieuwe dingen. Ik heb bij een architect gewerkt, ontwierp keukens, tekende 
villa’s en heb interieurdesign gedaan. Ook in Libanon, waar ik een tijdje woonde voor ik naar 

Nederland kwam, heb ik bij twee architectenbureaus gewerkt.’   

Hoe wilde je, eenmaal in Nederland, een vervolg geven aan je loopbaan?  

‘Nadat ik de schok van het vluchten en het aankomen in een totaal andere cultuur te boven was, ben 

ik mogelijkheden gaan verkennen. Ik had behoefte aan iets nieuws, wilde verder groeien. In Syrië en 

Libanon zat ik vast aan het beroep van technisch tekenaar, bedrijven wilden profiteren van wat ik 

goed kan. In Nederland dacht ik: dit is mijn kans om iets nieuws te doen. Daarnaast zou ik de 

Nederlandse taal niet snel leren achter de computer. Ik besloot de stap te wagen van een technisch 

tekenaar naar iemand die meer betrokken is op de bouwplaats.’   

Speelde de krapte op de woningmarkt mee in je keuze om in de bouw actief te blijven?  

‘Ik weet dat er werk is in deze sector. De vele berichten die ik krijg via LinkedIn bevestigen dat.  

In de bouw heb je de luxe om te kiezen, zelfs als vluchteling. Als je de taal nog niet perfect spreekt 

wordt dat niet afgestraft. Begrijp jij hen en begrijpen zij jou, dan ben je welkom. Bovendien zijn 

bedrijven gemotiveerd om je goed te begeleiden, om er een succes van te maken. De woningkrapte 

biedt voordelen op de arbeidsmarkt.’   

Je studeerde Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam. Hoe kijk je terug op je studietijd?  

‘Het ging niet vanzelf. De gemeente stond me niet toe om te studeren met behoud van uitkering.  

Ze wilden dat ik aan het werk ging. Voor studiefinanciering was ik te oud. Ik moest een andere weg 

vinden. Van DUO kreeg ik de tip om me in te schrijven op het mbo, dat kon in augustus, ik was toen 

nog 29 jaar. Na een jaar ben ik alsnog overgestapt naar het hbo. Het was heel bureaucratisch 

allemaal, maar het UAF heeft me fantastisch geholpen, onder meer met de administratie.  

De zekerheid van een organisatie die achter je staat is onmisbaar.’    

‘Nieuwkomers pikken onze huizen in’ zeggen sommigen. Wat denk jij als je dat hoort?  

‘En ze pikken onze banen in! Weet je, ik accepteer iedereen en trek me er niets van aan.  

Als ik kijk naar wat ik heb gedaan en doe, denk ik dat ik eerder een bijdrage lever aan het oplossen 

van het probleem. De economische waarde van een persoon is groter dan de economische waarde 

van een huis. Aannemers kunnen meer bouwen als er meer mensen in de bouw willen werken.’  



 

Op 1 september ben je begonnen als werkvoorbereider bij ontwikkelaar ERA Contour.  

Hoe bevalt het?  

‘Mijn hart ligt bij het technisch tekenen, maar ik wil groeien naar een rol waarbij ik meer in contact sta 

met mensen en meer in de fysieke ruimte ben. Als werkvoorbereider vorm ik een brug tussen de 

tekening en de uitvoerder op de bouwplaats. Ik denk dat deze rol me past en dat ik mijn ervaring hier 

kan gebruiken. Maar het is nog te vroeg voor conclusies.‘   

Zou je andere nieuwkomers adviseren om een baan in de bouw te overwegen?   

‘Sterker nog: ik geef wekelijks les in technisch tekenen aan twee Syrische vrienden die in Nederland 

nog niet aan het werk komen. De een is muzikant, de andere archeoloog. Ik heb ze een beetje 

enthousiast gemaakt voor de bouw. We hebben een plan gemaakt en ze geven het een kans, al is de 

een wat enthousiaster dan de anderen. Over twee maanden willen ze solliciteren. Ik ben heel 

benieuwd.’   

Hoe zit het met jouw eigen woonsituatie?  

‘Na mijn periode in het asielzoekerscentrum kreeg ik een woning toegewezen in Berkel en Rodenrijs. 

Daar woon ik nog steeds, inmiddels met mijn Nederlandse vriendin, die ik ontmoette op mijn 

dansschool. Een huis kopen of particulier huren wordt voor ons heel lastig. Tegelijkertijd weet ik niet 

of ik in deze sociale huurwoning mag blijven, want ik ben inmiddels aan het werk, mijn inkomen is 

gestegen. Ook wij maken ons zorgen over onze woonsituatie.’     BRON: UAF 

Het verhaal van Cheikou en zijn buddy Har 
 

Toen Cheikhou in 2015 in Nederland aankwam, had 
hij weinig bagage. Een van zijn kostbaarste 
bezittingen was de kennis van elektrotechniek die hij 
had opgedaan in Senegal. Nu doet Cheikhou mee aan 
het leerwerktraject voor elektromonteurs van het UAF 
en opleidingsinstituut Temphory.  

Sinds april 2021 is hij in dienst bij Heijmans, waar hij 
eerder stage liep. Dit bedrijf is nauw betrokken bij het 
opleidingstraject en biedt 

deelnemers stageplekken en baangarantie. Waarom? ‘Elektromonteurs moet je met een 
lampje zoeken’, valt te lezen op de website. ‘Statushouders helpen Heijmans uit de brand.’  

Via Heijmans kwam Cheikhou in 
contact met zijn buddy 
Har Willigers, projectleider 
Tenders bij het bedrijfsonderdeel 
Infra in 
Rosmalen, en bruggenbouwer in 
sociale zin. ‘Waarom ik me heb 
opgegeven? Er is steeds minder 
begrip in Nederland voor andere 
culturen. Tegelijkertijd groeit het 
egoïsme. Dat is niet mijn wereld. 
Ik wil leren van andere culturen.’  

‘Waarom ik me heb opgegeven? 
Er is steeds minder begrip in 
Nederland voor andere culturen. 
Tegelijkertijd groeit het egoïsme. 
Dat is niet mijn wereld. Ik wil leren van andere culturen.’   BRON: UAF, FOTO: Maikel Samuels 



 

Maryam: ‘Het lukte me gewoon niet om werk te vinden’ 

Maryam Gorgees (32) was haar leven in Irak niet meer zeker 
door de komst van ISIS. Eind 2015 vluchtte ze. Nu, nadat ze 
vijf lastige hordes wist te nemen, kan ze haar loopbaan als 
accountant eindelijk hervatten.  

Horde 1: vluchten. ‘Na mijn afstuderen in 2011 werkte ik voor de 

Bank of Baghdad. Tot ISIS in 2014 kwam. Mijn vader vluchtte 

naar Nederland en ik verhuisde in afwachting van een 

gezinshereniging naar het noorden van Irak. Daar was het 

rustiger. Eind 2015 werd het te gevaarlijk en stapte ik samen met 

mijn broer op het vliegtuig naar Nederland. Ik woonde eerst 

in Veghel en verhuisde daarna naar Arnhem. Inmiddels woon ik 

samen met mijn man, die ook van Irak naar Nederland vluchtte.   

Horde 2: de taal leren. ‘Ik hoorde van veel vluchtelingen dat de Nederlandse taal moeilijk is, maar  

ik liet me niet tegenhouden. Ik was inmiddels 26 jaar en van plan in Nederland te blijven.  

Wie goed wil integreren moet de taal leren. Omdat ik het niveau van de taalschool in Veghel te laag 

vond meldde ik me aan bij het taleninstituut STE in Eindhoven. Daar heb ik in totaal tien cursussen 

gevolgd en mijn taalniveau in twee jaar van A (basisgebruiker) naar C (vaardige gebruiker) 

gebracht.’   

Horde 3: werk zoeken. ‘Om in aanraking te komen met de Nederlandse taal en cultuur werkte ik als 

vrijwilliger in de mediatheek van een middelbare school. Met werken in het restaurant van het 

Rijnstate ziekenhuis verdiende ik wat geld. Toen ik mijn inburgeringsexamen eenmaal 

had gehaald besloot ik te solliciteren naar een échte baan. Mijn universitair accountancydiploma was 

gewaardeerd op hbo-niveau dus ik had vertrouwen in een goede afloop, maar het liep op niets uit. 

Tientallen sollicitaties verstuurde ik. De meeste bedrijven lieten niets van zich horen, andere zeiden 

dat er betere kandidaten waren en sommige vonden mijn taalniveau niet goed genoeg.’   

Horde 4: studeren. ‘Of ik moedeloos werd? Ik ben gewoon een mens, dus ja, er waren 

momenten waarop ik overwoog te stoppen. Via medestudenten op de taalschool hoorde ik over het 

UAF, waar ik me aanmeldde. Zo kwam ik in aanraking met gevluchte studenten en professionals die 

niet opgaven en zochten naar mogelijkheden. Ik putte moed uit hun verhalen. Ik ken genoeg Syriërs 

en Irakezen die maar huis zitten en niets ondernemen. Ik spiegel me liever aan mensen die 

een andere weg kiezen. Op advies van het UAF besloot ik naar de HAN hogeschool te gaan. Met 

een Nederlands diploma zou ik meer kans maken op een baan. Omdat DUO geen geld geeft 

voor post-hbo-studies schreef ik me in voor een associate degree bij de HAN hogeschool, een op de 

werkpraktijk georiënteerde hbo-studie in deeltijd. Ik was eerst sceptisch, maar mijn begeleiders bij het 

UAF motiveerden me om deze kans te grijpen.’  

Horde 5: werk zoeken. ‘Voor de opleiding was een betaalde werkervaringsplek een vereiste dus 

ik ging opnieuw op zoek naar een baan. Inmiddels was ik bevallen van ons zoontje.  

In de krant las ik een artikel over discriminatie van jonge moeders. Ik kan bevestigen dat het bestaat: 

sommige bedrijven haakten inderdaad af zodra ze ontdekten dat ik een baby heb. Ondertussen was 

de studie flink aanpoten. Vanwege corona verliep alles online, maar thuis kon ik me maar slecht 

concentreren. Na een maand of twee besloot ik te stoppen met school. De naam van de HAN stond 

inmiddels toch al op mijn CV en het lukte me gewoon niet om werk te vinden. Het was een 

flinke tegenvaller.’  

‘Precies in die periode wees mijn begeleider bij het UAF me op een vacature bij de Rabobank. 

Tegelijkertijd bracht de decaan van de HAN me in contact met BAET belastingadviseurs en financieel 

planners. Ik solliciteerde op beide plekken en hoorde dat ik bij beide mocht beginnen.  



 

Zo was er heel lang niets en zo kon ik kiezen. Ik koos uiteindelijk voor BAET, omdat ik daar op locatie 

kan werken. Voor zowel mijn taal als mijn sociale leven is het beter als ik tussen de mensen ben. 

Daarnaast geven zij me de mogelijkheid om cursussen te volgen en mijn kennis op te frissen.  

Ik voel me er goed.’  

Nooit opgeven. ‘In de afgelopen jaren ben ik genoeg mensen tegengekomen die zeiden: “Maryam, 

doe gewoon een stap terug en ga lekker aan het werk.” Ik luisterde niet en bleef geduldig. Ik heb niet 

voor niets gestudeerd en gewerkt in Irak, ik wil op mijn eigen niveau werken. ‘Kan niet’ komt niet voor 

in mijn vocabulaire. Ik ben de mensen bij BAET dankbaar dat ik de kans krijg. Net als mijn man, mijn 

ouders en mijn begeleiders bij het UAF. De mensen om me heen hebben me altijd gestimuleerd om 

door te gaan, om niet op te geven. Dat is dan ook meteen mijn advies aan andere studenten.  

Er komt een dag waarop het anders wordt.’   BRON: UAF, Fotograaf: Suzanne Blanchard 

Hoe Mary slaagde in haar doel 
Voor migranten is het niet altijd gemakkelijk om 

in Nederland een passende baan te krijgen. De 

Nederlandse arbeidsmarkt is ingewikkeld. 

Daarnaast zijn er de taalproblemen en de 

interculturele verschillen. En diploma’s worden 

niet zomaar erkend in Nederland. 

  

Ook Mary heeft deze problemen ervaren.  

Zij is zoals ze zelf zegt “voor de liefde” een paar jaar 

geleden naar Nederland gekomen.  

Mary is afkomstig uit Malawi en werkte daar als 

directiesecretaresse.  

Dat bleek al snel niet zomaar realiseerbaar in 

Nederland. Ze had het idee, dat ze door haar 

buitenlandse afkomst anders werd beoordeeld.  

Ze kon wel productiewerk gaan doen en dat deed ze 

ook. Maar ze wilde toch een bij haar opleiding en 

ervaring passende baan hebben. Daarom heeft ze 

bij JobHulpMaatje Zoetermeer een JobGroup 

gevolgd. Dat heeft haar veel geleerd over wat er 

allemaal komt kijken bij het werken in de Nederlandse arbeidsmarkt en ook hoe je daaraan kunt 

werken. Het onderdeel Netwerken is daarvan een voorbeeld. Ook het ontmoeten van een vaste 

kleine groep werkzoekenden in die JobGroup waardeerde Mary erg. Voor de gesprekken en ook 

gewoon voor het sociale contact. Daarnaast werd ze door Maatje Chrystal van JobHulpMaatje 

Zoetermeer individueel begeleid. Deze combinatie van het volgen van een JobGroup en individuele 

begeleiding is haar uitstekend bevallen en heeft geholpen. 

Het is Mary gelukt met al deze inspanningen passend werk te krijgen. Ze heeft om succes te kunnen 

boeken wel een stapje teruggedaan en ze heeft een baan aangenomen als receptionist. Dat vindt ze 

aan de ene kant wel jammer. Ze realiseert zich echter dat ze zelf ook nog wel wat te doen heeft, 

zoals het verder verbeteren van haar Nederlands. En wie weet dat er daarna nog meer voor haar 

binnen bereik komt. Ze is nu al erg gelukkig met het bereikte. Ze kijkt positief terug op JobHulpMaatje 

en ze waardeert het dat haar Maatje Chrystal haar erg aanmoedigde en aanduwde. En ze hoopt dat 

andere migranten door haar verhaal aangemoedigd worden om ook deze stap te zetten. Het helpt! 
BRON: JHM 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syrische vluchtelingen op het  
strand bij Eftalou, in Griekenland.  

 

Amnesty: uitgezette Syriërs verkracht 
en gemarteld; stop met terugsturen 
Syrische vluchtelingen die naar hun land terugkeren lopen het risico op gevangenzetting, 
verkrachting, marteling en verdwijning. In een rapport dat dinsdag verschijnt, schrijft Amnesty 
International dat tientallen teruggekeerde vluchtelingen de afgelopen jaren slachtoffer zijn 
geworden van ernstige mensenrechtenschendingen door de Syrische veiligheidsdiensten. 
,,Geen enkel deel van Syrië is veilig om naar terug te keren’’, aldus de 
mensenrechtenorganisatie. 
Het rapport, dat de titel You’re going to your death draagt (Je gaat je dood tegemoet), is opgesteld 
aan de hand van 41 interviews met Syriërs en beschrijft de lotgevallen van 66 mensen die tussen 
2017 en 2021 naar het land terugkeerden. Onder hen waren ook 13 kinderen. Van de 66 stierven er 
5 in gevangenschap en zijn er 17 spoorloos verdwenen. Het rapport telt ook 14 gevallen van 
seksueel misbruik, waaronder de verkrachting van 5 vrouwen, een 13-jarige jongen en een 5-jarig 
meisje. 

Amnesty roept Europese landen daarom op om Syrische vluchtelingen niet meer terug te sturen,  
ook al wordt er niet meer overal in het land gevochten. ,,Elke regering die beweert dat Syrië nu veilig 
is, negeert bewust de huiveringwekkende situatie op de grond’’, schrijft de organisatie. 

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 zijn meer dan 12 miljoen mensen op de vlucht 
geslagen, van wie zo’n 6,6 miljoen naar het buitenland. De meesten van hen zijn neergestreken in 
buurlanden Turkije en Libanon. Verschillende landen, waaronder Denemarken, Zweden en Turkije, 
oefenen druk uit op Syrische vluchtelingen om naar huis terug te keren.   BRON: ANP 

 

https://www.ad.nl/buitenland/amnesty-uitgezette-syriers-verkracht-en-gemarteld-stop-met-terugsturen~aacfcd3c8/202062580/
https://www.ad.nl/buitenland/amnesty-uitgezette-syriers-verkracht-en-gemarteld-stop-met-terugsturen~aacfcd3c8/202062580/
https://www.ad.nl/buitenland/amnesty-uitgezette-syriers-verkracht-en-gemarteld-stop-met-terugsturen~aacfcd3c8/202062580/


 

“Ik kreeg het idee dat een muzikant een soort held is” 

Nawras Altaky maakte muziek in vluchtelingenkamp 
Moria om mensen uit hun overlevingsmodus te halen 

Stiekem muziek maken in Moria 
In 2018 nam Nawras het initiatief om voor vluchtelingen in 
Griekenland te gaan spelen.  
“Doe iets of praat er niet over”, schetst hij zijn instelling, die 
doet denken aan het Rotterdamse  
‘niet lullen, maar poetsen’. Hij nam contact op met Adriaan 
Kok van Connect by Music en besprak zijn idee met Lucas, 
die inmiddels een goede vriend was geworden. 

“Die mensen daar hebben muziek nodig zodat ze een beetje uit de overlevingsmodus komen”, licht 
hij zijn motivatie toe. Een modus die hij zelf goed kent. Vanuit zijn eigen ervaring geeft hij aan dat dit 
belangrijk is voor de kinderen. “Muziek brengt hen plezier en ook al is het maar een persoon wiens 
leven het verandert, is dat al genoeg.” 
Tijdens zijn eerste bezoek maakte hij samen met de kinderen in Moria muziek. “Het was prachtig en 
zinvol.” De mensen wilden graag dat hij snel terugkwam. Dat beloofde hij en eind augustus keerde 
hij terug met zijn band. Ze kregen echter geen toestemming om er te spelen. Met een smoes konden 
ze toch het kamp in dat meer lijkt op een gevangenis dan een veilige plek voor mensen op de vlucht. 
“Je gaat naar binnen door een grote poort, overal staan hekken en politie, het is vies, 
ongeorganiseerd en er heerst een gespannen sfeer. 

In maart van dit jaar componeerde Nawras Altaky een liedje voor de campagne #SOSMoria.  
De politiek kwam niet in actie en er voltrok zich recent een grote ramp in dit vluchtelingenkamp.  
Wij spraken hier met hem over, maar vooral over zijn leven als muzikant dat door kleine beslissingen 
en toevallige gebeurtenissen tot bloei kwam. Met zijn band Dyar wil hij onderwerpen vertalen naar 
muziek en woorden en deze overbrengen naar de twee culturen waar hij deel van uitmaakt.  
Recht uit zijn hart. 

#SOSMoria 
Nawras, die tevens compositie studeert aan het Conservatorium in Utrecht, werd gevraagd om 
muziek te schrijven voor de campagne #SOSmoria. Deze actie kwam voort uit de dreiging van het 
coronavirus voor de mensen in het vluchtelingenkamp. Moria is overbevolkt en kent slechte 
hygiënische omstandigheden.  
“Ik deed research, schreef tekst en de muziek kwam daarna vanzelf”, legt hij het maakproces uit.  
Zijn band reageerde enthousiast en ieder bandlid nam zijn deel thuis op. Toch voelde het liedje niet 
af. Nawras: “Ik bedacht dat een deel van het liedje door een groep gezongen moest worden.”  
Hij vroeg campagnemedewerkers, dokters en mensen in Moria om één korte zin uit hun hoofd te 
leren en deze op video in te zingen. Ondanks dat de campagne de Tweede Kamer bereikte kwam er 
geen actie. Een corona-uitbraak bleef uit, maar in september voltrok zich daar wel een andere ramp. 
“Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar... ook goed”, zegt Nawras vertwijfeld. “Ze worden nu 
gezien en gehoord. Misschien redt het een aantal levens.” 
Duitsland neem vijftienhonderd mensen op uit Moria, maar Nederland komt niet verder dan honderd. 
“Is de rest geen mens?”, vraagt Nawras zich hardop af. “Het leven telt voor ons allemaal.”  
Pas in veiligheid kon hij zelf weer groeien als mens. “Wanneer ik groei draagt dat bij aan mijn directe 
omgeving en aan de wereld. Dat is waarom ik hier ben.” 

Een kleine stap kan een groot verschil maken  
Toen Nawras net in Nederland woonde was hij niet zichzelf. Zonder zijn vertrouwde oed voelde hij 
zich losgekoppeld van dat wat hem dierbaar is: muziek. Het is dan ook niet gek dat, juist vanaf het 
moment dat hij weer begon met zingen, er een wending kwam in zijn leven.  



 

Hij werd uitgenodigd voor een diner speciaal voor vluchtelingen. Tot dat moment had hij dergelijke 
uitnodigingen hardnekkig geweigerd. Nawras wilde absoluut niet het label ‘vluchteling’ opgeplakt 
krijgen. Deze keer ging hij toch en zong er zelfs een liedje. Tegen het einde van het diner kwam er 
een oude man naar hem toe, Sami Issa. Hij nodigde Nawras uit om bij hem thuis wat te drinken en te 
roken.  
Daar ontmoette hij twee mannen die de twee beste oedspelers van Nederland bleken te zijn:  
Nizar Rohana en Haytham Safia en via hen kreeg hij zelf weer een oed. Die was weliswaar kapot, 
maar wist hij zelf te maken. Nawras begon eindelijk weer met spelen en leerde veel van Nizar.  
“Het is fascinerend hoe klein en tegelijkertijd hoe groot een stap kan zijn. Alles ging open voor me die 
dag, allemaal door één beslissing”, zegt hij nog altijd vol verwondering. 

Dyar 
Dyar is vernoemd naar 
het Arabische woord 
voor "huizen". Dyar 
bestaat uit Syrische en 
Nederlandse muzikanten 
die samen zorgen voor 
een originele mix van 
Arabische liedjes, jazz, 
hip hop en andere 

Oosterse en Westerse muziekstijlen. 
Dyar bestaat uit: Nawras Altaky (Ud/vocalen), Modar Salama (percussie), Lucas Dols (double bass, o.a. Room 
Eleven, Tin Men & the Telephone) en Gino Bombrini (percussie, o.a. Skip & Die en Komodo). 

Hoe Nawras zijn liefde voor muziek ontdekte 
Hij ontdekte dat hij zingen leuk vond toen hij in de vijfde klas zat. In de provincie waar hij opgroeide, 
was een grote kampeerplaats waar hij een leidende rol had. Dat betekende dat hij veel liedjes en 
slogans moest kennen. Door te zingen ontdekte hij dat dit een manier is om je emoties te uiten.  
Als kind was het laten zien van emoties voor hem niet vanzelfsprekend en als leider mocht hij die niet 
tonen. “Je moet dan serieus zijn.” 
Hij begon steeds meer te zingen. “Bijvoorbeeld in de douche”, lacht hij. Toch had hij nooit gedacht 
muzikant te worden. “Nou, heel misschien toen ik nog een kind was”, geeft hij toe. Thuis had Nawras 
een videoband met daarop een Bollywood-film waar hij als kind naar keek. In Disco Dancer speelt 
een kleine jongen die graag zingt en gitaar speelt. De hoofdrolspeler wordt veel gepest en moet 
enorm zijn best doen om zich te bewijzen in de muziek. Uiteindelijk, na veel tegenslag slaagt hij 
daarin. Nawras: “Dat gaf me het idee dat een muzikant een soort held is.” 

Een bijzondere, eerste ontmoeting 
Nawras heeft altijd in zijn hoofd gehad dat hij een oed wilde leren bespelen. Tot zijn vijftiende kwam 
dit er niet van. Hij was sportief, deed succesvol aan kickboksen en speelde voetbal. Dat de beslissing 
van zijn zeven jaar oudere broer om een oed te kopen zijn wens uit zou laten komen, had hij niet 
gedacht. Een toevallige gebeurtenis had hier veel invloed op. De dag voordat zijn broer het 
instrument op zou halen, raakte hij namelijk zwaar geblesseerd aan zijn knie. Nawras ging in zijn 
plaats. 
Hij kwam binnen in een ruimte vol met instrumenten en herinnert zich de specifieke geur. “Ik voelde 
een hele rare energie in mijn lijf.” Hij nam de oed mee en eenmaal onderweg kon hij zijn 
nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. Voorzichtig maakte hij de tas open en raakte een snaar aan. 
Het geluid wat hij toen hoorde maakte hem gelukkig. “Ik wist meteen dat muziek maken was wat ik 
moest gaan doen.” 
Een jaar nadat de oorlog in Syrië begon stopte hij met sporten. In plaats daarvan begon hij elke dag 
op de oed te spelen en daarbij te zingen. Zo bekwaamde hij zichzelf in dit snaarinstrument.  
Na twee jaar oefenen had hij voldoende vertrouwen om buitenshuis te spelen.  
Met zijn klasgenoten ging hij naar een plek bij het water. “Ik herinner me dat ik de angst in mijn hart 



 

voelde”, vertelt hij. Eenmaal begonnen met spelen leek iedereen te verdwijnen. “Alles was weg en ik 
was echt aan het genieten’, haalt hij zijn herinnering terug. De aanwezigen waren enthousiast en 
daardoor wist hij zeker wat hij wilde: ”Liefde en plezier aan mensen geven.” 

  
Nawras Altaky schrijft in 2021 de compositieopdracht voor het 
Grachtenfestival. De compositieopdracht wordt verbonden aan het 
jaarlijkse festivalthema. Dit jaar is dat: Luister! Muziek als protest. 
Geïnspireerd door het jubileum van de Februaristaking, kijken we 
naar hoe muziek heeft bijgedragen een groep mensen of een 
onderwerp een stem te geven. Zowel in het verleden, als in de 
toekomst; dankzij Nawras 

 
 

 

  

Connect by Music 
Connect by Music brengt muziek naar frontlinielocaties waar 
slachtoffers uit conflictgebieden zijn ondergebracht. Met een 
specifiek muziekprogramma, afgestemd op de situatie, wordt 
psychosociale ondersteuning geboden. Het programma biedt 
effectief ondersteuning aan mensen die lijden als gevolg van 
traumatische ervaringen. Connect by Music is actief op de 
opvanglocaties van Griekenland (zowel op het eiland als op het 
vasteland) met een sterke focus op kinderen zonder ouders. 

 



 

Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen         



 

 
 

 
 



 

 

 

TEGOEDBON   € 20,00.      2e halfjaar 2021 
   (te besteden aan activiteiten met uw anderstalige)     
 

Is gebruikt voor: ……………………………………………………………………….. 
         
……………………………………………………………………….. 
           
……………………………………………………………………….. 

 
IBAN nummer: ……………………………………………………………………….. 
Naam  
Taalmaatje:    ……………………………………………………………………….. 
Naam  
Anderstalige:  ……………………………………………………………………….. 
 
Tegoedbon inleveren maandag-, woensdag- of vrijdagmiddag tussen  
13.00 en 16.00 uur bij de balie van Gilde Zoetermeer in het Forum, etage 2a,  
Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer.  
Of opsturen aan ons email-, of postadres.      
Verzilveren vóór 1 januari 2022.         
 


