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Ondersteuning ContourdeTwern voor de WOS
Enkele dagen voor Kerstmis werden we
tijdens een overleg met ContourdeTwern onaangenaam verrast door de
mededeling dat de ondersteuning voor
de WOS met ingang van 2018 zou worden teruggebracht tot slechts 9 uren.
Dit zou uiteraard in geen enkele verhouding staan tot de ondersteuning in
de afgelopen jaren waarbij bovendien
was gebleken dat Lia en Anneke voortdurend overvraagd werden.
Het bestuur van de WOS heeft uiteraard
direct aan de bel getrokken bij de gemeente Goirle. Tijdens verschillende
bijeenkomsten in januari en februari is
vervolgens in kaart gebracht hoeveel
uren ondersteuning in de huidige situatie nodig zijn voor de maatschappelijke
begeleiding die tot de afgesproken taak

van de WOS hoort. Daarnaast is gekeken naar de ondersteuning van de WOS
bij het leveren van een bijdrage aan de
verdere integratie van de statushouders.
De gemeente heeft nu aan ContourdeTwern gevraagd de eerder uitgebrachte offerte aan te vullen, gebaseerd
op de gezamenlijk afgesproken nieuwe
urenberekening. Naar verwachting zal
de ondersteuning in aantal uren weer
significant omhoog gaan. Dat zal betekenen dat Anneke weer enkele dagen
voor de WOS zal kunnen werken en dat
er ter vervanging van Lia nog een extra
kracht bij zal komen. Aanvullend zal de
WOS net als andere burgerinitiatieven
nog extra subsidie mogen aanvragen
om bij te dragen aan integratie van statushouders.

Afscheid Lia Bertens
Voor de meeste mensen die nauw bij de WOS betrokken zijn, kwam het als
een verrassing. Na haar langdurige afwezigheid wegens ziekte in de tweede helft van 2017 keert Lia niet meer terug als ondersteuner van de WOSvrijwilligers. Wel is Lia bij haar werkgever ContourdeTwern inmiddels weer
voor enkele uren in een andere functie aan het werk gegaan.
Bijeenkomsten
 22 maart: afscheid Lia
Bertens CC Jan van
Besouw
 29 maart: eerste keer
tweede taalcafé

Lia is nauw betrokken geweest bij alle mogelijke vrijwilligerstaken binnen de WOS en
de ondersteuning ervan. En eigenlijk heeft
zij ook al deze taken zelf uitgevoerd en
mede vormgegeven. De manier waarop Lia
haar werk benaderde, werd gekenmerkt
door een geweldige betrokkenheid en een
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het oplossen van de problemen van de statushouders stond daarbij altijd voorop, ook al
ging dat soms ten koste van haar zelf.
Op donderdag 22 maart neemt Lia afscheid
van de WOS in het CC Jan van Besouw.
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WOS-vrijwilligersavond 6 februari
Voor de eerste vrijwilligersavond van de WOS in 2018 waren behalve de WOS-vrijwilligers ook de
taalcoaches uitgenodigd. De onderlinge kennismaking en uitwisseling van ervaringen resulteerde in
een geanimeerde avond in het Leescafé van de bibliotheek waar we deze keer te gast waren. Dat de
taken van de taalcoaches en WOS-begeleiders niet altijd scherp kunnen worden gescheiden, was al
enige tijd duidelijk. Samen met de ondersteuners van ContourdeTwern zullen we ook in de toekomst
blijven kijken naar mogelijkheden om de gezamenlijke aanpak nog verder te versterken.
Bij wijze van terugblik op twee jaar WOS nieuwe stijl werden in kleine groepjes succesverhalen gedeeld. WOS-vrijwilligers en taalcoaches vertelden elkaar resultaten die de statushouders door hun
ondersteuning hebben bereikt en waarop we trots kunnen zijn. Deze inspirerende verhalen geven een
concreet beeld van wat thuisraken en integreren in onze samenleving kan inhouden en wat de rol van
de taalcoach en WOS-begeleider daarbij kan zijn. Het volgende voorbeeld werd door een van de taalcoaches gepresenteerd.
“Ik vond het belangrijk dat de mevrouw van wie ik taalcoach ben, zou leren fietsen. Gezien haar leeftijd (58) was haar familie nogal huiverig om moeder deze gevaarlijke stap te laten maken. Hierbij
speelt een rol dat in de thuiscultuur van de familie iemand van deze leeftijd eigenlijk al als oud wordt
gezien. Ik heb echter volgehouden en we zijn begonnen op een soort loopfiets. Uiteindelijk speelde
haar man ook nog een belangrijke rol bij het leren fietsen van zijn vrouw. Nu kun je ze geregeld samen over de Tilburgseweg zien rijden.”
Na de pauze bespraken de aanwezige taalcoaches en WOS-vrijwilligers mogelijkheden om statushouders meer te laten deelnemen aan activiteiten in onze samenleving en hen meer te laten oefenen met
de Nederlandse taal. Een flink aantal concrete mogelijkheden kwam in de groepsbespreking naar voren, maar terecht constateerde men dat we niet de wensen van de statushouders zelf moeten vergeten. Verder zou een platform waar vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen welkom zijn.
Samen met de ondersteuners verzamelt het bestuur van de WOS op dit moment de succesverhalen
en mogelijke activiteiten. Met de uitvoering van de activiteiten gaan we natuurlijk snel aan de slag.

Tweede taalcafé in Goirle
Op initiatief van Goirlenaar Tom de Beer
wordt een start gemaakt met een tweede
taalcafé waar statushouders, taalcoaches en
inwoners van Goirle en Riel met elkaar in gesprek gaan. Dit tweede taalcafé wordt ook
ondersteund door ContourdeTwern en wordt
gehouden op elke vierde donderdagavond
van de maand in het Leescafé van de bibliotheek, te beginnen op donderdag 29 maart
a.s.
De bedoeling van dit tweede taalcafé is om
statushouders wat meer gericht met de Nederlandse taal te laten oefenen. Het bestuur
van de WOS heeft voorgesteld om mogelijke
activiteiten in Goirle en Riel waar statushouders aan deel zouden kunnen nemen (zie het
verslag van de vrijwilligersavond hierboven)
ter sprake te brengen. Tijdens de avond op

29 maart zal met de statushouders over mogelijke onderwerpen worden gesproken.
We vragen de vrijwilligers van de WOS nadrukkelijk om de statushouders te adviseren
naar het taalcafé toe te gaan. Er zijn altijd
veel vrijwilligers uit Goirle aanwezig. Bovendien heeft de bibliotheek nu ook een zeer
goed opgezet Taalhuis waar statushouders
natuurlijk welkom zijn.
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Stichting Jong en Jongerencentrum Mainframe
Jongerencentrum Mainframe is in
Goirle bekend als uitvalsbasis voor
tal van activiteiten voor jongeren in
Goirle en Riel. Onder begeleiding van
de jongerenwerkers kunnen jongeren deelnemen aan activiteiten die
gericht zijn op sport en spel, muziek
en creativiteit, maar ook aan activiteiten van educatieve aard. Voor de
jongeren is er ook een huiskamer en
een leskeuken.
De activiteiten van de jongerenwerkers in Goirle worden aangestuurd
door de Stichting Jong. Deze stichting is enkele jaren geleden opgericht om jongeren meer kansen te
bieden om zich buiten het gezin, school of werk ook anderszins te ontplooien en gezamenlijk actief te
zijn in de vrije tijd.
De Stichting Jong en Mainframe willen zich ook nadrukkelijk richten op jonge statushouders in Goirle
en Riel. Een van de komende WOS-vrijwilligersavonden zullen we daarom bij Mainframe laten plaatsvinden, opdat vrijwilligers ter plaatse met het jongerencentrum en de begeleiders kunnen kennismaken.
Meer informatie is te vinden op http://www.mainframe101.nl/
Voedselbank uitgiftepunt in Goirle

Pilot brandweer

Op 10 januari jl. startte de Voedselbank Tilburg een
uitgiftepunt in Goirle bij wijkcentrum de Wildacker. Het
initiatief kwam tot stand met de hulp van ContourdeTwern en het betekent dat mensen die ervoor in aanmerking komen nu niet meer naar Tilburg hoeven te
gaan.
Sinds 1 januari van dit jaar zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van de
Voedselbank versoepeld. Het gaat om het bedrag dat
mensen overhouden van hun inkomen nadat vaste kosten zoals huur, energie en water ervan zijn afgetrokken. Ook statushouders met een erg laag inkomen zouden in aanmerking kunnen komen. Bij ‘t Loket helpt
men met het maken van een berekening en de aanmelding voor de voedselbank.

De Goirlese brandweer heeft aangegeven dat
ze specifiek op zoek zijn naar enkele ambassadeurs onder de statushouders die in staat
zijn om in eigen kring voorlichting te kunnen
geven over brandveiligheid en alles wat daarbij komt kijken.
Het bestuur van de WOS heeft aan de brandweer gevraagd een informatieavond te organiseren voor statushouders om zodoende belangstelling te creëren en mogelijk geïnteresseerde statushouders te werven.
Zodra we meer over deze informatieavond
weten, zullen we de statushouders en vrijwilligers op de hoogte brengen.
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