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Graag iets terug doen
Ze woont pas een aantal maanden in Zeist, maar ze is al aardig ingeburgerd. Elly Stok is vanuit
Spijkenisse naar Zeist verhuisd nadat zij en haar man allebei met pensioen zijn gegaan. De keuze
voor Zeist was zo gemaakt, ook haar dochter met haar gezin wonen hier, en dan is het ideaal om zo
dicht in de buurt te wonen. Ze is vrij snel gestart bij SamenSpraak, onderdeel van `t Gilde. Daar is
ze taalcoach en ze doet dit vrijwilligerswerk echt met plezier!
Geeft voldoening
Hoe ben je bij SamenSpraak terecht gekomen? “Toen wij hier nog niet woonden ben ik bij de
vrijwilligersmarkt geweest in het gemeentehuis,” vertelt Elly. “Daar raakte ik in gesprek met
SamenSpraak. Ik had al langer de wens om iets met nieuwkomers te doen en raakte door het gesprek
direct geïnspireerd. Na een introductie gesprek ben ik vrij snel gekoppeld aan een mevrouw uit Peru.
Ze is op zoek naar een baan en wil daarvoor de Nederlandse taal goed leren spreken. Het levert mij
echt voldoening op. En hopelijk kan ik straks zeggen dat ik haar een beetje heb geholpen bij het
vinden van een nieuwe baan. Ze is ontzettend gemotiveerd,” gaat Elly verder, “en het traject bij
SamenSpraak is niet verplicht, dus iedereen is erg leergierig en wil de taal echt eigen maken. Ik ben
zelf ook anders naar onze taal gaan kijken hierdoor. Bijvoorbeeld dat er veel synoniemen zijn en hoe
ingewikkeld onze zinsopbouw soms is. Het is ook elke week weer anders en daar geniet ik van.”
Goed naar ons zin
En hoe bevalt het in Zeist? “Ik vind het hier heel prettig, het was even omschakelen, allebei met
pensioen en je netwerk opbouwen in een nieuwe plaats. Maar inmiddels sport ik, doe ook nog
vrijwilligerswerk bij Abrona bij Johannes en pas op bij mijn kleinkind. Ook is er genoeg te doen in
Zeist. Soms mis ik de grote stad Rotterdam waar we vlak bij woonden een beetje, maar naar de
bioscoop gaan of lekker uit eten, dat kan gewoon in Zeist!”
Ook vrijwilliger worden?
“SamenSpraak is ook echt een leuke club mensen en we coachen op dit moment 37 nieuwkomers uit
17 verschillende landen zoals Eritrea, Iran, Indonesië, Syrië, Rusland en Colombia. Als taalcoach word
je voor een jaar aan iemand gekoppeld, waar je dan wekelijks mee afspreekt. Bekijk de website voor
meer informatie. Ben je opzoek naar iets anders? De Vrijwilligerscentrale Zeist organiseert op 21
september weer een vrijwilligersmarkt. Daar staan zo`n 35 organisaties uit Zeist en omgeving die je
graag meer vertellen over hun organisatie. Kan je niet zolang wachten? Bekijk dan de
vacaturebank.vrijwilligerscentralezeist.nl voor ruim 250 vacatures voor vrijwilligerswerk.

