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Computerles bij het Creatief Centrum
Leren in Tolhuis: Nadia
Hoe belangrijk dit is om je idealen te verwezenlijken, vertelt Nadia ons vanmorgen.
Van oorsprong Marokkaanse volgde zij
haar echtgenoot op 26-jarige leeftijd naar
Nederland om hun gezamenlijk doel, een
beter leven hier, waar te maken. Zij mist
nog steeds het dagelijkse contact met haar
familie, die zij enkel tijdens de vakantie terug ziet.
Nu is zij de trotse moeder van twee kinderen
van 7 en 2 jaar oud en woont in Tolhuis. De
jongste gaat alweer een dag in de week naar de
crèche, maar is alle andere dagen nog fijn bij
moeder thuis. Vanaf het begin was zij al actief
op de school van de kinderen, de Meiboom,
waar zij in de schoolbibliotheek meehielp met
het project Boekenpret. Het leverde haar direct
leuke contacten op de school op. Ze kijkt er nu
naar uit om weer nieuwe dingen te leren.
De aanleiding om het daadwerkelijk op te pakken, was een rondleiding met een lesgroep van
Intercity bij het Creatief Centrum Nijmegen-

Wonen in Tolhuis: Djahanian

In onze serie Wonen in Tolhuis staat een
nieuwe en bijzondere buurtgenoot centraal.
Zijn naam is Djahanian, maar om het makkelijker te maken mogen we hem Arman
noemen. Hij stelt zichzelf aan u voor.
‘Ik ben Djahanian. Ik ben vrijgezel en mijn
familie woont in Iran. Ik werk achter de bar,
dat vind ik het leukst om te doen. De overheid
heeft mij geholpen. Ik wil graag bij jullie of
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Zuid. De mogelijkheid voor het volgen van
computerlessen heeft ze met beide handen
aangenomen. Nadia heeft al de nodige handigheid om via internet diverse Marokkaanse sites
te bezoeken. Ze hoopt binnenkort via mail met
haar familie contact te kunnen onderhouden.

Computerlokaal
Wij gaan uiteraard naar het computerlokaal
waar ze met gemak de computer start en ons
via een site met traditionele en ook moderne
kleding de mooiste gewaden laat zien. Mooie
stoffen, geraffineerde borduursels en een betoverend model. Het is volgens Nadia een
ontwerp dat ook als bruidsjurk bedoeld is. Zij
hoopt erop ook bij de naailessen mee te kunnen gaan doen. Dit is nog niet zo direct te regelen, aangezien er veel aanmeldingen zijn,
maar ze staat nu al hoog op de wachtlijst. Ze is
geduldig genoeg om hierop te wachten, maar
droomt er natuurlijk van straks de mooiste kleding zelf te kunnen maken.

Blij met groene wijken
Net als Arman (zie het artikel Wonen in Tolhuis)
is ze heel blij met de groene wijken in Dukenburg. Ze vindt de rust van de buitenwijken te

ergens anders actief zijn. Verder wil ik meer leren over de Nederlandse cultuur en ook kennis
maken en het Nederlands goed leren. Ik doe
mijn best om succesvol te zijn. Verder wens ik
jullie veel succes.’
Arman woont pas sinds vijf maanden in Nijmegen. Hij werkt hard aan zijn toekomst aangezien hij niet naar Iran terug zal gaan. Bij het
ROC is hij vijf maanden geleden gestart met
lessen Nederlands. Hij oefent thuis vaak met
het woordenboek of op internet. Zijn Nederlands is al heel goed, maar ons Nimweegs is
wel heel bijzonder voor hem. Wat wil je ook,
de eerste kennismaking van Arman met onze
taal was in Friesland, waar hij als vluchteling
onderdak vond. Hij heeft de nodige vaardigheid in het Engels, dat hij goed spreekt en
onderhoudt. In zijn van oorsprong oude Perzische taal wordt met veel mooie woorden en
vertellingen de bedoeling omschreven.

Gevlucht
Als een alleenstaande uit Iran gevluchte jongeman, getuigt het van veel moed om in een
vreemde wijk in Dukenburg zelf het initiatief
te nemen om je nuttig en dienstbaar op te stellen. Zomaar bij het Creatief Centrum in Tolhuis binnen te stappen en te zeggen: ‘Hallo
hier ben ik. Kan ik iets voor jullie doen?’ Dat

verkiezen boven het centrum van de stad. Ze
kan nu vooruit kijken naar de toekomst en met
nieuwe vaardigheden op de computer contact
houden met haar familie, dat maakt het heimwee wat minder scherp. Ze gaat in Tolhuis nog
heel veel leren.
Tekst en foto: Wijkplatform Tolhuis-Teersdijk

doet niet iedereen hem zomaar na. Dat zoiets
je direct de nodige fans oplevert, zal niemand
verwonderen. Natuurlijk was hij van harte
welkom en kreeg een plaats als vrijwilliger in
het team achter de bar. Velen kennen hem nu
als een vriendelijke rots in de branding voor
iedereen die smacht naar een kopje koffie of
thee in de pauzes van de cursussen in het Creatief Centrum.
Naast het gezellig onder mensen bezig zijn in
het Creatief Centrum, besteedt hij ook tijd als
vrijwilliger bij het Technisch Creatief Centrum Nijmegen als begeleider van cursussen
voor kinderen over elektriciteit. In zijn oude
beroep van auto-onderdelenverkoper heeft hij
nog geen werk gevonden, maar met al zijn inzet en activiteiten moet het toch raar lopen als
hij niets zou vinden. Bijzonder goed bevalt het
hem in onze groene buitenwijk in Dukenburg.
Hij is heel blij met zijn mooie appartement in
Tolhuis. Er is niet veel contact tussen de buren
onderling, aangezien iedereen overdag druk
bezig is. Maar het is er toch heel prettig wonen en ook Arman heeft tijd te kort met al zijn
bezigheden. Alles op een rijtje gezet, is Arman
een bijzonder goede aanwinst voor de buurt
Tolhuis.
Tekst en foto: Wijkplatform Tolhuis-Teersdijk
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Mogen wij u even voorstellen: Roos Koopmans, een warme en betrokken jonge vrouw,
met veel idealisme, werkzaam in Tolhuis bij
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid.
Ruim een half jaar was er een hoekje ingeruimd in de ontmoetingsruimte van het Creatief Centrum voor haar werkzaamheden, maar
na een verbouwing is ze in het bezit van een
mooi nieuw kantoor, een echte professionele
werkplek. Van hieruit werkt zij hard aan een
project van de gemeente Nijmegen om ervoor
te zorgen dat allochtone inwoners, die ongewild in een isolement geraakt zijn of dreigen te
geraken, meer te betrekken bij onze samenleving.Grauwe
Roos zet
zich vanuit haar achtergrond in
gans
de zorg volledig in om nu op deze manier iets
te betekenen voor de kwetsbare mensen in de
samenleving.

Van harte welkom

‘Hoe loopt het nu in Tolhuis met de allochtone
inwoners die van harte welkom zijn?’ vraag
ik haar hoopgevend. ‘Nou, het begint goed te
lopen.’ lacht Roos. ‘Het Creatief Centrum Nijmegen Zuid heeft heel veel te bieden. Het is
laagdrempelig en het is een fijne plek om te
zijn. Iedereen die hier komt is vaak heel verrast en enthousiast, ook allochtonen!’ Helaas

worden er veel drempels en belemmeringen
ervaren om het Creatief Centrum vaker te bezoeken,
Nijlgansblijkt uit haar onderzoek. Voor veel
vrouwen ontbreekt de tijd om naast de taal- en
inburgeringlessen de opvoeding en zorg voor
gezin en kinderen te regelen. Het vervoer en
ook de kosten zijn een drempel. Al die zorgen
en problemen tellen mee. ‘Dat is logisch en ik
begrijp het ook wel, maar ontzettend zonde en
jammer,’ vindt Roos. Zij is ervan overtuigd
dat heel veel mensen nu iets mislopen. ‘Bijna
overal is een oplossing voor te bedenken. We
willen er dan ook heel veel aan doen, zodat
nog meer mensen baat hebben bij het Creatief
Centrum.’
Heel populair zijn de rondleidingen en de ken-

nismaking workshops, waar veel mensen mee
te bereiken zijn, maar dan zijn er toch weer de
wachtlijsten die voor iedereen gelden. Gelukkig kan iedere vrijgekomen plaats wel redelijk
snel ingevuld worden, maar dan nog ga je in
je eentje daar naar toe; wat ook wel de nodige moed vergt. Gelukkig heeft Roos nu een
computergroep, speciaal voor mensen die de
Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen.
Deze deelnemers komen met zijn allen trouw
naar de lessen. Dat is volgens Roos het leukste
en gezelligste moment van haar week. Ze leren er de beginselen van het computergebruik,
zoals het gebruik van de muis en de functies
van de toetsen op het toetsenbord. Een aantal
deelnemers leert heel snel en doet inmiddels
ook bij andere computercursussen mee, zoals
Windows XP of internet. Ook zijn er steeds
Soepgans
meer aanmeldingen voor andere hobby’s, zoals mozaïeken, vilten, wandkleden maken en
kleding oppimpen.
Veel bewoners van Tolhuis met een andere culturele achtergrond hebben de weg naar Roos
nog niet gevonden. Zij ziet heel wat potentiële
kandidaten langs lopen. Bij deze nodigt Roos
iedereen uit om een keer een praatje te maken
of een kopje koffie of thee met haar te drinken.
Want zo benadrukt ze: ‘Iedereen is welkom op
het Creatief Centrum!’
Tekst en foto: Wijkplatform Tolhuis-Teersdijk
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Werken in Tolhuis: Roos

