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GRONINGEN Kinderen van

de Voedselbank in de stad

Groningen hebben afgelopen

week een spetterend Sinter-

klaasfeest gevierd in wijkcen-

trum de Schakel. Het jaarlijk-

se feest wordt georganiseerd

door de Voedselbank samen

met het Rode Kruis en Stu-

dentendesk Groningen.

Rond de 140 kinderen geno-

ten van een middag vol activi-

teiten. De middag werd ge-

opend met een filmpje van

Sinterklaasjournaal presenta-

trice Diewertje Blok. Hierna

kwam Sinterklaas binnen

met zijn hulppieten. Met

hulp van de Riki-stichting

gingen de kinderen naar huis

met een jute zak met cadau-

tjes voor pakjesavond. Dit

initiatief van de Voedselbank

en het Rode Kruis, zorgt

ervoor dat kinderen uit arme

gezinnen Sinterklaas kunnen

vieren. ■

Sinterklaasfeest van
de Voedselbank
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GRONINGEN In Die ene

student vertellen docenten van

het Alfa-college over studenten

die hen zijn bijgebleven, hen

hebben geraakt of hun kijk op

het vak hebben veranderd. Dit

keer toenmalige taalhuiscoördi-

nator Simone van Leusden (47)

over twéé studen-ten: Henk (59)

en Henk (55).

,,Hij kwam niet opdagen op

onze afspraak. Henk wilde

graag leren met de computer

om te gaan. Daar zouden we

het over hebben. Pinnen

lukte hem niet zonder hulp.

Whatsappen heeft hij nooit

geleerd, hij had geen e-mail-

adres. Laat staan dat online

bankieren lukte. En daar had

hij last van.”

,,Ik belde Henk en hij beloof-

de me de volgende keer wel

te komen. Maar toen ver-

scheen hij weer niet. Ik waag-

de er een laatste telefoontje

aan. Henk was aan het werk

en zat in zijn werkauto van

de groenvoorziening, met

zijn collega naast hem - die

ook Henk heette. Met een

flink Gronings accent hoorde

ik de andere Henk zeggen dat

hij ook wel computerles

wilde. Ik mocht ze samen wel

aanmelden.

En ja, daar kwamen de twee

echte Stadjers samen aange-

reden. In hun werkauto en

met hun naar tuin ruikende

werkkleding nog aan, want

ze hadden toestemming van

de baas om dit tijdens werk-

uren te doen.”

Weinig woorden

,,Henk en Henk begrepen

elkaar, hadden weinig woor-

den nodig. De een had lef en

durf, de andere was wat

terughoudender. Ze vulden

elkaar aan en hielpen elkaar

verder. En al snel lukte het

beide Henken om in te loggen

bij online bankieren. Om zelf

te pinnen, een eigen e-mail-

adres aan te maken. Dingen

die voor mij en anderen vaak

zo vanzelfsprekend zijn. Ze

kregen meer grip op hun

leven, en meer zelfvertrou-

wen. Hoewel ik niet hun

begeleider was, dronken we

elke week een kopje koffie.

En toonde ik oprechte inte-

resse: hoe is dit nou toch zo

gekomen? Ik ontdekte dat

beide nooit echt de kans

hebben gekregen om langer

naar school te gaan. Ze moes-

ten al jong de kost verdienen.

En in die tijd was een beetje

moeite hebben met lezen en

schrijven geen probleem.”

Taalambassadeurs

,,Ik vroeg Henk en Henk of ik

hen mocht interviewen voor

mijn onderzoeksfilm. Om te

kunnen ontdekken hoe we

laaggeletterden beter konden

bereiken, had ik hun kennis

en ervaring nodig. Ze voelden

zich trots en vereerd. De film

vertoonden we op hun werk,

waarna 30 collega’s zich

meldden voor een educatie-

traject.”

,,Inmiddels zijn Henk en

Henk allebei Taalambassa-

deur en willen ze anderen

met hun verhaal inspireren.

Dat maakt me ontzettend

trots. Beide Henken zijn zelfs

genomineerd voor de landelij-

ke TaalHeldenprijs. En te-

recht ook. Want er is veel

moed voor nodig om naar

buiten te treden en te vertel-

len dat je moeite hebt met

lezen, schrijven en omgaan

met de computer. Ze durven

kwetsbaar te zijn en zetten

dit om in hun kracht, om

daarmee andere mensen te

kunnen helpen.

Na Henk en Henk realiseer ik

me nog meer hoe belangrijk

het is om het verhaal achter

mensen te ontdekken. En de

methode te vinden die voor

hen werkt. Elke dag ontdek ik

weer nieuwe verhalen, leer-

mogelijkheden en manieren

om mensen te doen beseffen:

je bent zelf de regisseur van

je leven. Als je iets wilt berei-

ken, dan gaat dat je lukken.

Het liefst samen met gelijkge-

stemden. Daar zijn Henk en

Henk het levende voorbeeld

van.” ■

Henk, Simone en Henk. Foto: Stef Steneker

Die ene student: Henk en Henk

Echte Stadjers Henk en Henk versterkten elkaar in het leren omgaan met de
computer. Inmiddels vormen ze een inspiratiebron voor anderen, wat toenmalige
taalhuiscoördinator Simone ontzettend trots maakt.

HAREN ‘Maak van je snert-

dag een feestdag!’ Helaas is de

feestmaand december voor te

veel mensen geen vrolijke

periode om naar uit te kijken.

Om hier wat aan te doen is

een ludiek event in het leven

geroepen: de Nationale Snert-

dag. Op 8 december worden

mensen door heel Nederland

met elkaar verbonden. Ook in

Haren vindt dit sociale event

plaats. In Nederland zijn

ongeveer 1 miljoen 55-plus-

sers eenzaam. Dit betekent

dat één op de vier 55-plussers

een eenzame december-

maand tegemoet gaat. Na een

succesvolle eerste en tweede

editie keert de Nationale

Snertdag terug. In Haren kun

je deze dag om 16.00 uur

terecht bij Beachclub Kaap

Hoorn. Een kop huisgemaak-

te snert kost 5 euro. Meer op

www.nationalesnertdag.nl. ■

Snertdag in Haren
voor 55-plussers
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onpartijdig
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Heeft u een klacht over de gemeente
Groningen?
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