Vrijwilliger in het zonnetje
Ine Pollet & Nina Indira | Vrijwilligers bij de naailessen in de Kameleon.
Elke (school)week worden er op donderdagochtend van 9.15 tot 11.30 uur naailessen gegeven in het
buurthuis van de Kameleon. Vrouwen uit alle culturen en woonachtig in de gemeente Terneuzen
kunnen aansluiten om te leren omgaan met een naaimachine. Er worden lessen gegeven waarbij
verschillende items gemaakt worden, zoals tasjes, kussenslopen en kledingstukken. Ook is het goed
voor de verbreding van sociale contacten. Daarnaast is er elke bijeenkomst een koffiepauze waar
regelmatig iets lekkers uit eigen cultuur mee naartoe genomen wordt. Het spreken en oefenen van de
Nederlandse taal is iets waar wij ook actief mee bezig zijn.

Beide vrijwilligers zijn sinds 2018 werkzaam bij de naailessen en hebben het goed naar hun zin! Ine
heeft hiervoor altijd bij een peuterspeelzaal gewerkt en doet hier nog steeds vrijwilligerswerk. Nina
heeft in het verleden verschillende banen gehad maar haalt voornamelijk veel plezier uit
vrijwilligerswerk en het omgaan met mensen uit verschillende culturen. Zelf is Nina op haar 25e
levensjaar naar Nederland gekomen en is toen hard aan de slag gegaan met de Nederlandse taal.
Hierdoor weet zij als geen ander hoe het is om vanuit een ander land Nederland binnen te komen en
hoe lastig dit soms kan zijn. Zij is in het verleden ook taalmaatje geweest en heeft geholpen bij
zwemlessen.
Beide vrouwen halen veel plezier uit het werken met deze doelgroep en uit het geven van de
naailessen. Ine geeft aan dat het werken met deze doelgroep bij haar veel bewustwording heeft
gecreëerd. Hiervoor heeft zij wel met andere culturen te maken gehad, maar toch op een andere
manier. “Je leert ontzettend veel van het praten met deze vrouwen, hoe moeilijk het kan zijn om te
integreren en de Nederlandse taal te leren wanneer de eigen taal en cultuur zo anders zijn. Daarnaast
krijg ik ook een inkijk in de andere culturen wat ik ontzettend leuk en leerzaam vind.” Nina is heel blij
als zij ziet wanneer vrouwen vooruitgang boeken in zowel het naaien als in de Nederlandse taal/
cultuur.
Het lastige aan het vrijwilligerswerk is dat door de andere culturen de verwachtingen ook anders
kunnen liggen of dat de vrouwen makkelijker met afspraken omgaan dan dat zij gewend zijn. “Dit

geeft niks maar het vraagt wel wat aanpassingsvermogen van de vrijwilliger.” Daarnaast vinden Ine
en Nina dat je begrip moet hebben voor de situatie van de klant en zelf inzet moet tonen. Afzeggen
doen de dames dan ook zelden!
Vanuit aan-z krijgen zij begeleiding van twee vaste medewerkers die ook op het inlooppunt zitten. Als
er vragen zijn of er dingen geregeld dienen te worden, kunnen zij altijd bij een van hen terecht. Dit
vinden zij ook voldoende. Wel hopen beide vrouwen dat er nog meer aanmeldingen komen, zowel
van vrouwen die de lessen willen volgen alsook vrijwilligers die mee willen denken en helpen bij het
geven van de lessen. Het is ontzettend goed voor sociale contacten, het oefenen van de Nederlandse
taal en natuurlijk het leren of verbeteren van de naaitechnieken!

Bedankt Ine & Nina voor jullie inzet!!

