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OPENINGSTIJDEN

Er komen weer wat vrije dagen aan

waardoor de Zuidpilaar dicht is en dus

de lessen van Groen Licht komen te

vervallen. Op de volgende dagen is Groen

Licht gesloten:

Hemelvaartsdag op 26 mei

2e Pinksterdag op 6 juni

Tijdens het schrijven van het jaarverslag van 2021 blikken we

terug op een jaar waar Groen Licht een lange tijd gesloten is

geweest, mensen thuis hebben gezeten en de lessen stil hebben

gelegen. Het was een gek jaar met aanpassen, doorpakken,

opbouwen en weer afbreken. 

Gelukkig gaan de lessen nu al een lange tijd gewoon weer door.

Ook zien we mooie ontwikkelingen binnen Groen Licht. Zo zijn

twee BBL studenten afgestudeerd (met uitstekende cijfers!) en

komen de taalcafés er nu echt aan na de zomervakantie. Verder

lezen jullie in deze nieuwsbrief meer informatie over de

vrijwilligers barbecue, nieuwe cursussen en natuurlijk een taal

tip van onze Ron! 

Genieten van het zonnetje
Activiteiten weer in volle bloei

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: 

Bart Kuntzelaers

Telefoon: 06 53 72 95 59

Hoofdkantoor Venlo

Buurthuis de Zuidpilaar

Reigerstraat 2

5912XN Venlo

Locatie Blerick

St. Samen Sterk Annakamp

Alexander van Parmastraat 22 

5923 CJ Blerick

 



O
NZE TOPPER

SPOTLIGHT Cursisten en/of vrijwilligers
in de spotlight en leuke info
en tips voor docenten

Er is weer een nieuw gezicht bij Groen Licht. Jullie hebben Monique misschien al voorbij zien komen tijdens de les

of rond zien lopen in de Zuidpilaar. Tijd om eventjes kennis te maken met Monique! 

Monique heeft voordat ze bij Groen Licht kwam, vijf jaar bij Vluchtelingenwerk gewerkt en nog een jaar bij

Incluzio. Haar eerste taak bij Incluzio was het veld verkennen omtrent vrijwilligersorganisaties. Zo kwam ze voor

het eerst in contact met Groen Licht. 'Ik heb Antoinette een jaar geleden geleden leren kennen tijdens een workshop

die vanuit Incluzio ook aangeboden werd bij Groen Licht. Dit was de gezondheidstraining die toen door Hamida

werd gegeven. Zo kwam ik voor het eerst in aanraking met Groen Licht.' Monique was toen vooral bezig met het

verbinden van vrijwilligersorganisaties en hoe ze met elkaar iets konden betekenen voor nieuwkomers. Hier begon

de eerste samenwerking met Groen Licht. Maar samenwerken met een organisatie of bij een organisatie werken is

natuurlijk heel anders. Hoe bevalt Monique het tot nu toe bij Groen Licht? 'Ik ben er natuurlijk nog niet zo heel erg

lang en structuur vind ik erg prettig, dus ik ben tot nu toe vooral bezig geweest met het vinden van mijn eigen

structuur binnen de organisatie. Wat ik wel gelijk merkte is de ontzettend positieve sfeer bij zowel de vrijwilligers

als de cursisten van Groen Licht. De motivatie die de cursisten hebben voor het leren van de Nederlandse taal is

inspirerend en bewonderingswaardig. Ik heb dit nog niet eerder zo gezien en dat geeft mij weer heel veel energie.

Als je iets móet doen, is het nooit leuk. Intrinsieke motivatie is zo belangrijk. Maar dat zit wel goed hier'. Monique

legt uit dat ze bij Incluzio altijd met een andere doelgroep heeft gewerkt.

Even voorstellen:
Monique

Daarom ziet Monique het werk bij Groen Licht als een

'andere tak van sport'. 'Ik heb drie lessen bijgewoond en het

enthousiasme van de docenten en de cursisten straal er

vanaf. De cursisten zien het belang van het leren van de taal

en dat is niet alleen goed voor de cursisten zelf, maar werkt

ook positief voor de docenten'. 

Met welke vragen kun jij als docent, vrijwilliger of cursist

terecht bij Monique? 'Vrijwel alles. Ik ben goed in luisteren

en denk graag met je mee. Door de jaren heen heb ik toch

best wat connecties opgebouwd en die zet ik graag in om jou

te helpen. Zit je met vragen over de lessen die je volgt/geeft

bij Groen Licht, of speelt er iets anders wat je bezighoudt?

Loop gerust binnen en dan kijken we samen wat ik voor je

kan doen'. Voor reisadvies ben je trouwens ook aan het

goede adres bij Monique. Van de Dalai Lama tot aan

Equador. Monique deelt graag haar reistips en fouten die zij

heeft gemaakt met reizen, zodat jij niet dezelfde fouten hoeft

te maken. Benieuwd naar nog meer leuke feitjes over

Monique of heb je al vraag? Loop gerust binnen. 



TAALTIPS VAN
RON

TIP VAN GROENLICHT 

SPOTLIGHT Cursisten en/of vrijwilligers
in de spotlight en leuke info
en tips voor docenten

Er komt een nieuwe cursus op de lijst bij Groen Licht.

Namelijk de cursus 'Omgaan met geld'. Deze cursus is

ontwikkeld door het Nibud. Het Nibud is een onafhankelijk

kennis- en adviescentrum op het gebied van

huishoudfinanciën. Zij hebben als doel het voorkomen van

geldproblemen. De cursus gaat je helpen meer grip te krijgen

op je geldzaken. Na afloop van de cursus ben je in staat om

zelfstandig je financiële huishouden te regelen. Lukt dit niet,

dan weten je door de Budgetcursus Omgaan met geld dat én

waar je tijdig hulp in kunnen schakelen.

Nieuwe cursus: omgaan
met geld

Door corona helaas eerder uitgesteld, maar nu toch echt op

de agenda: de vrijwilligersdag!

Houd 22 juli alvast vrij op je agenda want er staat een

gezellig dag op de planning. De specifieke tijd en locatie

wordt nog bekend gemaakt, maar dat er op 22 juli lekker

gegeten (en gedronken) wordt is alvast een feit. Wij kijken

er nu al naar uit!

22 Juli: Vrijwilligersdag



Wij kunnen altijd een extra handje gebruiken. Er

zijn zo veel mensen die hulp nodig hebben om een

thuis te vinden in Venlo. De ontwikkelingen in

Oekraïne hebben hier alleen maar meer nadruk op

gelegd. Deze hulp uit zich in heel veel verschillende

manieren. Van een gezellig informeel gesprek, als

taalcoach of als docent Nederlands. Wil jij ons

helpen om van Venlo een thuis te maken voor

nieuwkomers? Of ken jij iemand waar de handen

van jeuken? Kom in contact via

info@groenlichtnml.nl of 06 1214 7347

Wil jij een handje
helpen? 

ACTIVITE ITEN 
BIJ ONZE PARTNERS

activiteiten bij
Groen Licht en
onze partners

De oorlog in Oekraïne heeft het aantal Venlonaren die

vluchtelingen willen helpen vergroot. Steeds meer

initiatieven worden opgezet, maar hoe kun je

vluchtelingen nu het beste helpen? En welke

organisaties zijn al actief en kunnen jouw hulp goed

gebruiken? Tijdens de Meet&Eat in de Stadsbibliotheek

Venlo op 25 staan wij als Groen Licht klaar om

mensen te woord te staan over de dingen die wij al

doen om vluchtelingen te helpen een thuis te vinden in

Venlo. De Meet&Eat is de uitgelegen kans om meer te

weten te komen over vluchtelingenorganisaties in

Venlo en om direct in gesprek te gaan met

vluchtelingen. Voor meer info kijk op de agenda van

Bibliotheek Venlo. 

Bibliotheek Venlo 25 mei 2022

Wij werken al enige tijd samen met Stichting Samen

Sterk Annakamp. Deze samenwerking wordt

binnenkort uitgebreid! Er zullen namelijk ook

taallessen en taalcafés plaatsvinden in het

Annakamp in Blerick. De taalcafés hebben helaas

een tijd stilgelegen, maar na de zomervakantie gaat

het er echt van komen. De taalcafés krijgen een

nieuwe start! En dit keer dus niet alleen in de

Zuidpilaar, maar ook bij Stichting Samen Sterk

Annakamp. De voorbereidingen zijn in ontwikkeling

dus meer info volgt binnenkort. 

Taalcafé en
taallessen in Blerick

https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/424/meet-eat/25-05-2022
https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/424/meet-eat/25-05-2022

