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Introductie

Het ABC bestaat tien jaar. Sinds 6 
december 2000 werkt het ABC op 
succesvolle wijze aan de

participatie van niet-Nederlands 
sprekende vrouwen, door hen thuis 
Nederlandse les te geven.

Tien vrouwen vertellen in deze 
brochure wat het geven en krijgen 
van les aan huis voor hen

betekent. Zo brengen zij de in-
grediënten van het succes van dit 
beproefde recept in beeld.
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 Een hand uitsteken - Voorwoord 
door Annamarie Kousemaker-Schotanus, voorzitter ABC

Zes jaar geleden verhuisde ik  naar Bos en Lommer. De buurt 
verkennend kwam ik op de markt. Ik voelde me op vakantie: de 
mensen waren anders gekleed, ze verkochten onbekende dingen 
en ik verstond hen niet. 

Ik melde mij aan als vrijwilliger, deed de introductiecursus 
en werd gekoppeld aan een lesneemster. Een sterke vrouw die 
dolgraag Nederlands wilde leren. Door haar kwetsbare gezond-
heid heeft ze het niet gemakkelijk. Het heerlijke is dat we allebei 
vrouw zijn, dat hebben we gemeen. Het maakt de communicatie 
eenvoudiger. Langzaam leren we elkaar te verstaan. 

Nu gaat ze de deur uit, met haar scootmobiel. De lessen zijn 
beëindigd, het contact is gebleven. Want dat blijft lastig: hoe 
onderhoud je de taal, welke Nederlander maakt een praatje met je?

Het mooie aan Het Amsterdams Buurvrouwen Contact vind 
ik dat vrouwen worden aangesproken op hun mogelijkheden. 
Vrijwilligers blijken goede lesgeefsters. De vrouwen die les krijgen 
willen de taal en de gewoonten van dit land leren en zich hier 
thuis voelen, veilig en erkend. Taalbeheersing is een belangrijke 
voorwaarde voor de ontplooiing van eigen mogelijkheden.
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We vieren het 10-jarig bestaan van het ABC.
Is dat nu een feest vraag ik mij af?
Ja, omdat het bijzonder is dat er elk jaar weer veel vrijwilligers 

les willen geven. Ze reiken vrouwen een hand om zich hier in 
Nederland welkom te voelen.

En nee, het is geen feest, omdat inburgeren, je weg vinden in de 
samenleving, zo complex is. Want hoe vind je die weg als je niet de 
deur uit kunt of  durft? Verdrietig dat er vrouwen zo moeten leven.

De ‘buurvrouwen’ van het ABC willen en kunnen dit isolement 
doorbreken.

Ik ben de lesgeefsters en alle mensen die het ABC mogelijk 
maken, dankbaar voor hun enthousiasme en hun stimulerende 
inzet. Speciaal noem ik de penningmeester Paul Voss, de enige man 
in een inspirerende vrouwenorganisatie, die al jaren het geld voor 
dit speciale werk bij elkaar sprokkelt. Dank ook aan onze directeur, 
aan de Gemeente Amsterdam, de Stadsdelen, de verschillende 
fondsen en alle goede gevers voor hun vertrouwen en steun. 

Het ABC gaat verder, we moeten wel, want er is nog veel te doen. 
Met dit boekje laten we zien dat het ABC al tien jaar een beproefd 

recept is. De tien portretten bewijzen dat het werkt! 
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 Een kwestie van lange adem 
Interview met Miriam Meijs, directeur ABC

Miriam Meijs was één van de oprichters van het ABC. 
Samen met Irene Bogaards en Barbara de Groot hoorde 
ze in 2000 bij de eerste lesgeefsters. Nu is het ABC uit-
gegroeid tot een professionele organisatie met ruim 260 
lesgeefsters en eenzelfde aantal cursisten op de wachtlijst.

In die tien jaar is nogal wat veranderd. Zeker wat betreft 
de erkenning voor het werk van het ABC. ‘In het begin was 
het vechten tegen de bierkaai’, zegt Miriam. ‘Er werd een 
beetje denigrerend over gedaan: taalles door vrijwilligers, 
dat kon niet goed gaan.’Ook vanuit feministische hoek 
kwam kritiek, taallessen thuis zou deze vrouwen helemaal 
geen reden geven de deur uit te gaan. We ondervonden 
veel tegenwerking, behalve bij de doelgroep zelf  en bij 
de hulpverleners en instanties die met deze vrouwen te 
maken hadden.’

In 2004 werd het ABC een zelfstandige stichting, met 
Miriam als directeur. ‘Dat werd de grote omslag, we 
konden ons losweken van dat softe imago. Toen we een 
jaar later ook vanuit Den Haag erkenning kregen van de 
commissie PaVEM werden we eindelijk serieus genomen.”
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De doelgroep van het ABC 
wordt vaak niet gezien
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Toch wordt de druk van buitenaf  steeds groter, constateert Miriam. ‘De overheid richt zich op 
resultaatgericht werken, terwijl wij juist vraaggericht werken. We blijven zo dicht mogelijk bij de doelgroep 
en weten waar de behoeften liggen aan ondersteuning en begeleiding. Vooral bij de oudere vrouwen en 
ongeschoolden is het een kwestie van lange adem. Dat wrikt. De overheid denkt nooit langer dan in 
termijnen van vier jaar. Elk jaar moet je resultaten laten zien en moet je meer presteren.’

‘Ik vind het heel erg hoeveel nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid. Daar is niets mis 
mee, behalve als je niet weet wat je verantwoordelijkheid is en hoe je die moet nemen. Pas als je weet wat 
je plaats in de samenleving is, je rechten en plichten kent én geleerd hebt assertief  te zijn kun je op die 
verantwoordelijkheid aangesproken worden.’

Blijkbaar is de groep kansarmen het niet waard om geld aan te besteden. Als je er geen aandacht aan 
geeft verdwijnen ze wel, is de gedachte. De doelgroep wordt gewoon niet gezien. In het huidige politieke 
klimaat kunnen de meest kansarmen het wel schudden.

Gelukkig is de stad Amsterdam eigenwijs en laat ze het niet van Den Haag afhangen. De overheid moet 
gigantisch bezuinigen, maar tegelijkertijd worden er oplossingen gezocht. En kritischer kijken naar je 
uitgaven mag ook wel. Het risico is of  er wel de juiste keuzes worden gemaakt. 

Voor het eerst moeten we onszelf  gaan verkopen. Dat zijn we niet gewend. Behalve goed ons werk 
doen, moeten we er nu ook voor zorgen dat onze doelgroep, onze werkwijze en ons doel beter bekend 
worden bij politici en ambtenaren.

Het politieke klimaat van nu kent ook een lichtpuntje voor het ABC: ‘Om tegenwicht te bieden melden 
zich juist veel vrijwilligsters bij ons aan. Die kunnen meteen aan de slag!’
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Bircan: 

Ik maak overal reclame voor het ABC
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De Turkse Bircan (38) woont al 22 jaar in Nederland 
maar ging alleen met Turkse mensen om. Ze vindt 
het heel goed dat de regels aangescherpt zijn en ook 
vrouwen verplicht zijn in te burgeren. Ze is inmiddels 
gescheiden en voelt zich veel vrijer.

Bircan is enthousiast over het ABC en raad het aan 
alle vrouwen aan die ook hulp met taal en integratie 
kunnen gebruiken. Claudia was haar taalcoach, ze 
hebben nog steeds contact. Ze gaan koffie drinken 
en wandelen. ‘Ik heb veel van haar geleerd en nog 
steeds!’ vertelt ze, ‘Soms gingen we naar buiten en 
praatten we over alles wat we zagen. Claudia hielp me 
als ik moest bellen met instanties als Nuon en Ymere. 
Dan bereidden we de telefoongesprekken voor.’ 

Bircan heeft inmiddels ook vrijwilligerswerk, o.a. bij 
het Rode Kruis: ‘Om samen te handwerken. Het is 
leuk werk en het is heel goed om de taal te oefenen, 
want er werken veel Nederlandse vrouwen. Ik heb 
eerst het inburgeringsexamen gehaald en werk nu 
voor het staatsexamen. Daarna wil ik beginnen aan 
een opleiding voor rij-instructeur.’ Ze is nu op zoek 
naar een baan via het DWI. Liefst zou ze als gastvrouw 
bij een buurthuis willen werken. 
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Mede door haar ervaringen bij het ABC 
is Maaike (39) haar eigen taalinstituut 
begonnen, onder de naam “Taalspiegel”. 
‘Lesgeven is altijd een confrontatie met 
jezelf. Door iemand te ontmoeten uit een 
andere cultuur, ontdek je hoezeer cultuur 
verweven is met wie je zelf  bent. Dat 
is heel verfrissend en relativerend. Het 
begint al op kleine schaal: Ik verwacht 
‘s ochtends een koekje bij de thee maar 
krijg een hele maaltijd.’

 Maaike:

Het contact bepaalt het resultaat
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Maaike heeft inmiddels veel ervaring. Van anal-
fabeet tot hoogopgeleid. ‘Het resultaat wordt niet 
bepaald door het niveau maar door het contact 
dat je met iemand hebt. Bij een Marokkaanse 
lesneemster was dat aan het begin lastig. Toen 
heb ik om het recept van haar couscous gevraagd, 
omdat koken voor haar een vanzelfsprekende 
daginvulling was. Thuis heb ik het recept na-
gemaakt en alle handelingen op de foto gezet. 
Met de foto’s erbij hebben we het gerecht in het 
Nederlands besproken en leerde ze veel nieuwe 
woorden. Het sloeg echt aan.’

Naast het contact is het aansluiten bij wat 
iemand nodig heeft voor Maaike essentieel. ‘Met 
een andere lesneemster deed ik een les over het 
openbaar vervoer. Kort daarna was ze zelf  met 
de tram naar het ziekenhuis gegaan. Dat geeft 
voldoening, dat iemand meer weet dan aan het 
begin.’
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Eman: 

Ik kan nu gewoon 
praten met mijn 
Nederlandse buren
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Eman komt uit Egypte en is 31 jaar. Ze heeft drie kinderen. 
Eman kreeg twee jaar les van Ingrid en kon toen starten met 
een inburgeringscursus.

Ze heeft nog geregeld contact met haar lesgeefster: ‘Ik zie 
Ingrid eens in de twee maanden, dan praten we over van alles. 
Over mijn werk in de Dapperschool, over de kinderen of  
over wat ik allemaal meemaak als vrijwilliger bij buurtcentrum 
De Bloem.’ 

Eman vond de lessen erg goed: ‘Ingrid heeft me veel 
geholpen. Ik kreeg een keer per week les. We begonnen met 
woorden lezen uit een boek en later werkten we met een cd 
op de computer. Ik kreeg ook huiswerk. Na twee jaar was ik 
klaar met de ABC-lessen. Ingrid heeft me daarna nog gehol-
pen met het inburgeringsexamen. Ik kan nu boodschappen 
doen, naar de gemeente, naar de huisarts en ik kan gewoon 
praten met mijn Nederlandse buren en met de juf  van de 
kinderen op school. Zonder Ingrid en het ABC had ik dat 
nooit gekund. Het was nog leuk ook!’
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Chiraz:

Taal helpt je verder 
in de maatschappij
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 Van kinds af  aan heeft Chiraz (34) een enorme 
drive om te leren. ‘Ik herinner me nog hoe ik op 
mijn eerste schooldag dacht “Nu gaat het begin-
nen”. Ik doe momenteel naast mijn baan een 
deeltijdstudie aan de Rietveldacademie.’

De ouders van Chiraz emigreerden van Tunesië 
naar Frankrijk, om hun kinderen meer kans te 
geven op onderwijs en werk. ‘Ik ben opgegroeid in 
de banlieux van Parijs. Daarna heb ik in Parijs op 
school gezeten en Marketing & Finance gestudeerd, 
gedeeltelijk ook in Spanje.’ Chiraz spreekt vloeiend 
Arabisch, Frans, Engels, Spaans en Nederlands. 
‘Nederlands ben ik gaan leren toen ik ‘voor de 
liefde’ hier naartoe verhuisde. Ik weet hoe belangrijk 
het is om de taal te leren en contacten te leggen, 
dat geeft je mogelijkheid tot interactie. Daarom 
heb ik me bij het ABC aangemeld. Ik ben gaan 
lesgeven bij een Turkse vrouw. Het gaat me bij 
haar ook om de interactie met de maatschappij, 
om haar daarbij te helpen en te zoeken naar haar 
interesses. Je kan iemand wel van alles willen leren, 
maar soms werkt ‘t niet. Op die momenten was 
het contact alleen al belangrijk genoeg.’
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Latifa heeft geen gemakkelijk leven. Ze is 
56 jaar en komt uit Marokko. Na de bevalling 
van haar dochter werd ze chronisch ziek 
en nu moet ze vierentwintig uur per dag 
aan een zuurstofapparaat. ‘Ik was vroeger 
heel actief ’, vertelt ze. ‘Ik werkte in een 
hotel, maar nu kan ik al jaren bijna nooit 
de deur uit.’ Haar bezigheden spelen zich 
veelal binnenshuis af. Ze houdt erg van 
lezen en van handwerken. 

Latifa kreeg een jaar les via het ABC. 
Ze heeft af  en toe nog contact met haar 
lesgeefster Gwen.

‘Gwen kwam elke week. Nederlands 
spreken ging wel goed, maar ik wilde meer 
van de grammatica weten en beter lezen 
en schrijven.’ 
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‘We gingen ook vaak rekenen of  brieven schrij-
ven. Ik houd erg van lezen en Gwen nam vaak 
boeken mee. Liefst romantische verhalen! We 
hebben veel gepraat en ook spelletjes gedaan, 
rummicub en zo. Ook mailden we naar elkaar. 
Dat was meteen ook een lesje want Gwen ver-
beterde mijn mails.’

Omdat Latifa aan huis gebonden is kan ze geen 
cursus buiten de deur volgen. ‘Maar ik wilde wel 
mijn Nederlands verbeteren, en dat heb ik met 
het ABC gedaan. Nu komt Tineke elke week bij 
me om te handwerken. En we praten natuurlijk 
Nederlands.’

     Latifa: 

We emailen met elkaar

17



Irene:

Hoe vind je je weg 
als je net hier bent?
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Omdat Irene (36) twee jonge kinderen heeft, weet ze dat 
je dan niet je eigen programma kan bepalen. ‘Mijn Turkse 
lesneemster kwam door haar kind van 2 het huis nauwelijks 
uit. Ze had hier ook geen familie. Ik heb haar toen geholpen 
met de inschrijving van haar zoontje bij de voorschool.’ 
Juist het kunnen helpen bij deze stappen naar buiten was 
voor Irene de reden om zich aan te melden bij het ABC. 
‘Hoe langer je wacht met naar buiten gaan, hoe hoger de 
drempel wordt. Dingen kunnen onnodig moeilijk worden 
als je ze nooit een keer probeert. Voor mijn lesneemster was 
dat pinnen. Nu gaat ze zelf  naar de pinautomaat!’

De contacten met haar lesneemsters hebben Irene een 
andere kijk gegeven op hoe de maatschappij in elkaar zit. ‘Er 
is zoveel bureaucratie in Nederland. Hoe vind je daarin je 
weg als je net hier bent? Ook heb ik door mijn lesneemsters 
het gevoel dat verhalen uit de krant niet meer zo op afstand 
staan. Het gezin waar ik nu kom is gevlucht uit Afghanistan. 
Eerst haar man, toen de kinderen en toen mijn lesneemster. 
Ik kan me daar nauwelijks een voorstelling van maken. Zij 
brengen mij bij de realiteit van de wereld.’
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Marquinha is 26 jaar en vluchtte zeven jaar geleden 
vanuit Angola naar Nederland. Ze heeft een man, 
twee kinderen en spreekt vloeiend Portugees. ‘Ik wist 
nergens van’ vertelt ze, ‘Ik kreeg een uitnodiging in 
de bus voor taalles maar die was in het Nederlands. 
Op straat wilde ik praten maar ik kon het niet! En 
als je geen Nederlands spreekt kun je ook niet naar 
school.’ Marquinha kwam bij het ABC terecht en 
krijgt nu les van Angela. Ze kan ondertussen praten 
met de buren en ook boodschappen doen gaat goed.

‘Ik leer heel veel, vooral nieuwe woorden, maar 
de uitspraak is soms moeilijk. Vooral de R! Angela 
heeft gelukkig veel geduld met me.’ 

De lessen zijn vaak praktijkgericht. Samen vullen 
ze formulieren in of  ze bereiden een bezoek aan de 
huisarts voor. Angela helpt Marquinha dan om haar 
vragen precies te formuleren en op te schrijven. ‘Het 
gaat goed met me. Ik wil later gaan studeren. Ik wil 
gynaecoloog worden. Dan kan ik andere mensen 
helpen zoals ik nu geholpen word.’
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Marquinha: 

Ik wil mensen helpen, 
zoals ik geholpen ben
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Toen Yvonne (64) jaren geleden een 
tijd in Engeland woonde zag ze hoe 
snel je vereenzaamt als je in een land 
terecht komt waar je niemand kent. ‘Als 
je man een drukke internationale baan 
heeft en je bent aan huis gebonden 
door jonge kinderen, dan is het moeilijk 
om contacten te leggen. Ik leerde een 
vrouw kennen uit Australië, die had 
dus geen taalbarrière in Engeland, maar 
ze kreeg toch heimwee. Zo zullen veel 
vrouwen dat in Nederland ook ervaren.’ 
Zelf  stapt Yvonne op iedereen af. ‘Ik 
begin gewoon een gesprekje. Of  ik 
geef  iemand een compliment.’
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Yvonne:

Complimenten geven hoort bij de les

Complimenten geven is een van de kenmer-
ken van de les die ze geeft aan haar lesneemster. 
‘Ze kent hier niemand behalve haar man. Van 
wie moet ze dan complimenten krijgen? Ik 
werk op die manier aan het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen. Dat is zo belangrijk.’

Het geeft haar voldoening dat haar lesneem-
sters iets leren en daardoor groeien in de 
maatschappij. 

‘Soms zeggen vriendinnen daarom dat ik 
zulk goed werk doe. Ik geef  wat van mijn 
kennis, maar ik ontvang zoveel terug, zoveel 
hartelijkheid.’

Er is maar één ding waar Yvonne spijt van 
heeft. ‘Dat ik niet altijd mijn fototoestel bij 
de hand heb om mooie momenten vast te 
leggen.’
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Najiba komt uit Afghanistan en is 34 jaar. Haar 
jongste kind is negen maanden. Ze is net verhuisd 
van Amsterdam West naar Noord. Najiba heeft het 
inburgeringsexamen gehaald. ‘Ik begin nu met het 
Staatsexamen I en ik zou graag weer een taalcoach 
van het ABC krijgen! Ik heb vroeger een jaar les 
gekregen van Rens, iedere week anderhalf  uur. Dat 
ging zo goed, ze voelt als familie. Mijn dochter noemt 
haar oma Rens! We hebben nog steeds contact, ook 
nu ik in een ander stadsdeel woon.’ 

Najiba kwam bij het ABC terecht omdat ze meer 
contact wilde hebben met Nederlanders. Ze wilde 
ook beter lezen en schrijven. Rens gaf  niet alleen 
les, ze hielp ook met het invullen van papieren, met 
oppas, en met het vinden van vrijwilligerswerk als 
overblijfjuf.

Najiba: ‘Ik zoek nu iets in Noord om als vrijwil-
liger te werken. Ik ben graag bezig om me verder te 
ontwikkelen. En als ik mijn Staatexamen heb ga ik een 
opleiding volgen voor leidster in de kinderopvang.’

24



Najiba: 

Mijn dochter 
noemt haar 
Oma Rens
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Saskia:

Ik zoek naar 
overeenkomsten 
en verbinding
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Al drie jaar laat Saskia (28) zien dat het mogelijk is 
om naast een fulltime baan vrijwilligerswerk te doen 
bij het ABC. ‘Mijn werk is analytisch vanachter een 
bureau, lesgeven houdt me in balans. Het is concreet 
en ik word er creatief  van. Steeds weer schakelen 
tussen kennis overbrengen, bezig zijn met taal en 
gewoon plezier hebben met elkaar. Ik heb ook een 
bron van geduld in mezelf  gevonden, dat had ik niet 
gedacht toen ik hier aan begon.’

Dat Saskia al drie jaar bij dezelfde lesneemster 
komt is ongewoon lang voor het ABC. ‘In het begin 
sprak ze bijna geen Nederlands, hadden we soms 
de tolkentelefoon nodig. Ik vind het bijzonder om 
mee te maken hoe ze steeds weer stappen zet in een 
nieuwe wereld. Toen ze net in Nederland was kon 
ze niet lezen en schrijven, nu stuurt ze me sms-jes! 
We hebben er allebei na drie jaar nog steeds plezier 
in.’ Saskia zoekt naar overeenkomsten en verbinding, 
hoe verschillend zij en haar lesneemster op het eerste 
gezicht ook zijn. ‘Dat geeft voldoening. We hebben 
echt een soort vriendschap opgebouwd. Ze komt 
zelfs op mijn verjaardag. Ik zou haar missen als we 
geen contact meer hadden.’
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Het Amsterdams Buurvrouwen Contact
is per 1 januari 2011 verhuisd naar:
Begijnhof  31
1012 WT Amsterdam
tel. 020-3202710
www.abcamsterdam.org
info@abcamsterdam.org

Vindt u ook dat werk van het ABC door moet gaan?
Steun de stichting met een gift op giro 9553720
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