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Bekijk de webversie

In deze editie onder meer aandacht voor onze halfjaarcijfers en een gesprek met
Mayan Sonneveld over de AED cursus in Zeewolde. Sabine de Bruijn neemt ons mee
in de wereld van BNF. Ten slotte ons persbericht over het covid-leesoffensief.

‘Door te blijven leren, haal je het beste uit
jezelf en dat is iedereen gegund toch?’
‘In Nederland hebben wij te lang voor en niet
samen met mensen gedacht. Als
professionals hebben we de expertise, tijd en
ruimte om projecten te ontwikkelen. Pas op
het moment dat je je als professional
realiseert dat je voor een taalcursus niet de
cursisten binnenkrijgt die je beoogt, de cursus
onvoldoende aansluit en mogelijke deelnemers de open deur van de bibliotheek
voorbijlopen, vallen de schellen je van de ogen.’ Antropologe Sabine de Bruijn, coördinator
van Bibliotheeknetwerk Flevoland - BNF - is een voorvechter van het behoeftegerichte
werken.
Veel mensen vinden lezen niet interessant, zijn druk met hun werk, of
denken dat ze niet geschikt zijn om door te groeien naar een andere
functie. Anderen hebben zich erbij neergelegd dat hun kinderen meer
van de wereld weten dan zijzelf.
Leven Lang Ontwikkelen
‘Scheppen van kansen en mogelijkheden, dat zijn mijn drijfveren als het gaat om een
Leven Lang Ontwikkelen. Voor iedereen, maar vooral voor diegenen voor wie leren niet
vanzelfsprekend is. Door te blijven leren, haal je het beste uit jezelf en dat is iedereen
gegund toch? Het heeft ook effect op de kwaliteit van onze maatschappij.
hier

‘Dit enthousiasme had ik van mijn
cursisten niet verwacht’
AED/EHBO in Zeewolde, voor minder taal en
leesvaardige inwoners
Met haar eerste cursus AED Reanimatie in
2019 wist Mayan Sonneveld, algemeen
coördinator Huis voor Taal Zeewolde en
medewerker van de bibliotheek aldaar, slechts
één NT’1ner binnen te krijgen. In augustus als
het leven weer wat coronaveiliger is, wordt deze man haar Huis voor Taal ambassadeur. Hij
helpt medecursisten graag en vertelt in het dorp hoe boeiend en zingevend de lessen zijn.
Om NT1’ners, inwoners met de Nederlandse taal als moedertaal, te motiveren rekent
Mayan onder andere op hem. In 2020 is de cursus uitgebreid met EHBO voor thuis.
In de twee groepen die ik inmiddels gedraaid heb, zaten bijzondere
mensen. Ze hebben allemaal veel meegemaakt. Ik heb ervoor gekozen
om voor aanvang van de cursus met iedere potentiële deelnemer in
gesprek te gaan.
Moeders
'...Het is een EHBO-pilot voor moeders. Een evenwichtige mix van NT1 en NT2. In
samenwerking met het Leger des Heils brengen wij tienermoeders in contact met ervaren
migrantenmoeders. Wij hopen dat ze elkaar wederzijds helpen en uiteindelijk
vriendschappen sluiten. Dat is een hoog streven.'
hier

Persbericht

Halfjaarcijfers

Een auteur op school, voorlezen in je
moedertaal en uitbreiding van
bibliotheekcollecties op scholen. Het
Flevolandse leesoffensief draait op volle
toeren. In de hele provincie wordt door
bibliotheken actie ondernomen om het lezen
onder kinderen en jongeren te stimuleren.
BNF heeft een persbericht verstuurd over
het covid-leesoffensief

BNF brengt kennis en netwerk samen en
doet dit op vier verschillende manieren. Wij
inspireren, ondersteunen, begeleiden en
verbinden. Via het halfjaaroverzicht is terug
te zien wat dat in het afgelopen halfjaar
heeft opgeleverd.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@bnfl.nl toe aan uw adresboek.

