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CORONA NIEUWS

De ontwikkelingen rondom Corona

veranderen erg snel. Wij begrijpen dat de

veranderende maatregelen kunnen

zorgen tot verwarring en/of onzekerheid

bij de cursisten en vrijwilligers. Maar de

lessen gaan nog altijd door. Wanneer je

niet naar de les kunt komen, meld je dus

alsnog gewoon af. 

Daarbij geldt er in het gebouw een

mondkapjes plicht! Vergeet dus niet een

mondkapje mee te nemen tijdens een

bezoek. 

Nadat de lessen in juni weer zijn begonnen, zijn we weer in

een normaal ritme aan het komen. Langzaam maar zeker

kan er ook weer gekeken worden om andere activiteiten

nieuw leven in te roepen. Zo worden er plannen gemaakt om

het taalcafé weer te openen in 2022! 

In deze nieuwsbrief lees je welke grote projecten er lopen,

welke activiteiten plaats gaan vinden en waar onze

partnerorganisaties mee bezig zijn. 

In tijden van onzekerheid
pakken wij door
Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen

GroenLicht?

Heb je vragen over een onderwerp in

de nieuwsbrief? Wil je je aanmelden

voor een activiteit? Of vrijwilliger

worden? Neem dan contact met ons

op, of kom gezellig langs!

CONTACT
Telefoon: 077-7370181

Email: info@groenlichtnml.nl

Contactpersoon: 

Antoinette Bastiaans

Telefoon: 06 1214 7347

Hoofdkantoor Venlo

Buurthuis de Zuidpilaar

Reigerstraat 2

5912XN Venlo

Locatie Blerick

St. Samen Sterk Annakamp

Alexander van Parmastraat 22 

5923 CJ Blerick

 



SPOTLIGHT

De NOS is deze maand met een nieuw experiment

begonnen: het NOS Nieuws van de Week. Dit is een

wekelijks digitaal journaal van tien minuten voor

mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, of

deze als tweede taal aan het leren zijn. In elke

aflevering komen drie nieuwsonderwerpen aan bod die

worden uitgelegd in makkelijke taal. Ook houden de

makers rekening met de toon, het tempo, het gebruik

van filmpjes en met de vormgeving. NOS Nieuws van de

Week is in eerste instantie gericht op docenten, maar is

sinds kort ook toegankelijk voor iedereen geïnteresseerd

in het nieuws. 

Docenten kunnen zich aanmelden om de uitzendingen

wekelijks via de mail te ontvangen met een feedback

formulier. Met dit feedbackformulier kan de NOS ervoor

zorgen dat de afleveringen steeds meer voldoen aan de

behoefte van de cursisten. Daarbij kunnen zij zich ook

aanmelden om deel te nemen aan het gesprek om het

NOS Nieuws van de Week te verbeteren. Aanmelden kan

via: nieuwsvandeweek@nos.nl

Blijf op de hoogte:
NOS Nieuws van de
Week

Bij GroenLicht is een C1 groep begonnen. Een viertal

deelnemers gaat zich iedere donderdag verdiepen in de

Nederlandse taal waardoor ze na het afronden van de C1

cursus in staat zijn om lange, moeilijke en literaire teksten te

begrijpen. Zelfs als er onduidelijke verbindingen worden

gelegd. Daarnaast kun je jezelf op C1 niveau makkelijk

uitdrukken en gedetailleerde omschrijvingen geven over

lastige onderwerpen. Een hele uitdaging en prestatie van deze

vier deelnemers dat zij zich tot dit niveau ontwikkelen binnen

de Nederlandse taal!

 

We spraken Veronica, Hamida, Habibe en Oksana over de C1

les. De grootste uitdaging ligt volgens Oksana bij het

toepassen van de juiste zinsvolgorde: "deze wijkt heel erg af

van het Russisch", aldus Oksana. Alle deelnemers hebben al

een brede woordenschat, maar leren nu de wat

ongebruikelijkere termen. Hamida en Veronica vinden het

leren toepassen van deze nieuwe woorden het leukste. Of

zoals Hamida het zegt: "ik hou van moeilijke woorden!".

Nederlands beheersen op C1 niveau is een goede voorbereiding

op het volgen van een HBO opleiding. Voor Hamida is dit een

belangrijke motivatie om de cursus tot C1 te volgen: "ik wil

graag de HBO opleiding tot tolk volgen, maar wil hiervoor

eerst mijn Nederlands niveau verhogen."

De eerste C1-lessen hebben plaatsgevonden en Habibe merkt al

direct een verschil. "Ik let goed op wanneer ik praat, vooral

aan de telefoon, dat ik rustig spreek en geen letters in slik."

GroenLicht is trots op deze vier gemotiveerde deelnemers en

wenst ze heel veel succes!

 

C1 groep gestart!

O
NZ

E TOPPERS

Cursisten of vrijwilligers in de
spotlight en leuke info of tips

TIP VAN GROENLICHT

Alle andere geïnteresseerden kunnen de afleveringen

bekijken op YouTube en er staan al enkele afleveringen

online! Bekijk het nieuws via deze link: NOS Nieuws van

de Week - YouTube

Iedere week komt er een nieuwe uitzending online.

https://www.youtube.com/channel/UCch2JvY2ZSwcjf5gb93HGQw


De activiteit Koken met de Buren kent al vele succesvolle

edities. Als gevolg van corona kon ook deze activiteit de

laatste tijd helaas niet doorgaan. Maar we komen met goed

nieuws! Zowel het samen koken als het taalcafé gaan weer

van start. We trappen af met een speciale editie waarbij er

eerst samen wordt gekookt waarna direct het taalcafé zal

plaatsvinden. 

Wij hebben er heel veel zin in om iedereen weer te zien en

bij te kletsen. Tijdens deze lange periode zonder het

taalcafé zal er dan ook genoeg zijn om over te kletsen. Heb

jij ook uitgekeken naar de terugkomst van het taalcafé en

heb je een lekker recept wat je met ons wilt delen? Meld je

dan aan voor Koken en kletsen met de Buren! De activiteit

zal plaatsvinden op het nieuwe adres in Blerick. Zodra we

weten wie er geïnteresseerd is, laten wij weten waar,

wanneer en hoe laat de activiteit plaatsvindt. 

Weer samen koken en
bijkletsen

'Thuisgekomen': vertel jouw verhaal
De stichting is gevuld mensen met allemaal een eigen

verhaal. Van het vertrek uit de geboortestad, de reis

naar Nederland tot het aankomen in Venlo. Het vinden

van een plekje in een nieuwe stad gaat niet zonder slag

of stoot en niemand weet dit beter dan onze cursisten

en vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar mensen die hun

verhaal willen vertellen.  

Hoe heb je het aankomen in Venlo ervaren? Welke

ervaringen zijn je altijd bijgebleven? En wat wil jij

anderen meegeven over je zoektocht naar een nieuw

thuis? Wil jij je verhaal delen, of ken jij iemand die dit

graag wilt? 

Laat ons dit weten via communicatie@groenlichtnml.nl

PROJECTEN 

GroenLicht is een groeiende organisatie waarop steeds

meer beroep wordt gedaan door samenwerkende

partners, gemeenten en particulieren. Daarom

organiseert GroenLicht ieder jaar een tolkentraining

voor anderstaligen. Deze training bestaat uit vier

bijeenkomsten van 2,5 uur. 

We besteden in de trainingen aandacht aan regels

waaraan tolken zich dienen te houden in een

tolkgesprek, oefenen gesprekken en leren de

deelnemers de belangrijkste verschillen tussen

culturen. Ook dient elke tolk een verklaring te

ondertekenen waarin hij/zij belooft zicht aan de

gestelde regels te conformeren. Voor wie alle

bijeenkomsten gevolgd heeft, reiken wij een certificaat

uit. Op dit moment beschikken we over tien tolken die

in het Pools, Turks, Arabisch en Chinees (Mandarijn)

ondersteuning bieden. Andere talen zijn nog zeer

gewenst!

Uitgangspunt bij deze training is dat men voldoende

kennis van het Nederlands en minstens één andere taal

spreekt. De training geeft geen bevoegdheid om te

tolken bij politie-verhoren en bij gerechtelijke

procedures.

Tolkentraining

Lopende en nieuwe projecten
bij en georganiseerd door
Groen Licht

Voorwaarden voor deelname aan de training zijn:

- Je beheerst de Nederlandse taal op A2/B1 niveau. Is je taal

nog onvoldoende? Dan kun je taallessen volgen bij

GroenLicht

-Je bent overdag beschikbaar voor de training en inzetbaar

als tolk op diverse momenten. Voor mensen met een

fulltime baan is deze training dan ook minder geschikt. 

Interesse? Aanmelden kan telefonisch 077 737 01 81 of via

info@groenlichtnml.nl



De Vriendenkring organiseert verschillende uitstapjes voor

mensen met een handicap. Na het verzamelen van de

deelnemers op het station in Venlo gaan ze op pad. Het

aanbod bestaat uit een breed scala van activiteiten. Van

het beschilderen van glas tot gezellig samen borrelen of

wandelen. De uitstapjes variëren in prijs tussen de vijf en

twintig euro. Je mag een of twee keer mee voordat je je

aanmeldt om te kijken hoe de Vriendenkring bevalt!

Wil jij ook eens deelnemen aan een van deze uitstapjes, of

ken jij iemand die dit leuk zou vinden? Kom dan in contact

met Gerdie door een e-mailtje te sturen naar

vskgerdie@gmail.com. Belangrijk om te weten is dat de

uitstapjes helaas niet rolstoeltoegankelijk zijn. 

Op stap met de
Vriendenkring

ACTIVITE ITEN 
BIJ ONZE PARTNERS

De kerstmaand komt steeds dichterbij en dit is ook te voelen

bij Roberts Kruidentuin in Steyl! Ga langs bij de kruidentuin

van de paters tegenover het missiehuis of neem contact op met

Robert via de mail robertskruidentuin@gmail.com of

telefonisch 06 36 09 60 08. Daarnaast wordt er in Tegelen een

kerstwandeltocht georganiseerd waar iedereen zich voor kan

aanmelden. Deze tocht vindt plaats op 18 december van 14.00

tot 16.00. Tijdens de wandeling is er van alles te beleven: een

hapje, een drankje, een optreden en nog veel meer. Voor

aanmelden en meer informatie, neem contact op met Robert. 

Roberts Kruidentuin:
Kerstwandeltocht in
Tegelen

Stichting Manresa heeft twee locaties in Venlo-Oost en

Venlo-Noord waar vrouwen altijd welkom zijn om

binnen te lopen voor een praatje of een van de vele

activiteiten. Zo is er op woensdagmorgen van 9.00-

12.30 op de Leutherweg een naaiatelier waar nieuwe (en

vanaf nu onmisbare!) huishoudartikelen gemaakt

worden. Heb jij namelijk ook een hele verzameling

plasticzakken en lukt het maar niet om deze handig op

te bergen? De vrouwen van Manresa's naaiatelier

hebben het antwoord gevonden! Deze stoffentas bergt

jouw plasticzakken netjes op én ziet er ook nog eens

mooi uit.

Interesse in deze tas of wil je deelnemen aan een van

de vele activiteiten? Loop binnen bij een van de

locaties of neem contact op via 06 38 31 12 05

Naaiatelier bij
Stichting Manresa

activiteiten bij
Groen Licht en
onze partners

Venlose kandidaten voor de

gemeenteraadsverkiezingen 2022 gaan met elkaar in

debat over over de balans en inzet van vrijwillige en

beroepsmatige inzet. Het debat wordt gemodereerd door

Frans Pollux. 

Wil je erbij zijn? Er is beperkt plek. Meld je daarom

snel aan via welkom@platformvrijwilligers.nl

Venlo Vrijwilligt 10 maart 2022

iedere woensdag
van 9.00-12.30


