Voor de nieuwe
Rotterdammers

netwerk
voorlichting

rechten en plichten
ontmoeting
taalcursus

Nieuw in Rotterdam? Welkom in deze mooie stad!
Buurtwerk, VluchtelingenWerk en Stichting Attanmia voeren
de stedelijke integratieopdracht Basis op Orde uit. Wij maken
nieuwkomers die zich in 2017 inschrijven in Rotterdam
wegwijs in de stad door te informeren over het belang van
het leren van de Nederlandse taal (en doorverwijzen naar
taalaanbod), rechten en plichten, (ongeschreven) regels en
nog veel meer. Ook leggen wij de verbinding naar netwerken
in de buurt om het netwerk te vergroten.
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Een nieuwe start maken in een ander land is spannend.
Je begint aan een avontuur en daar komt veel bij kijken.
Er moeten veel zaken geregeld worden, wat soms lastig
kan zijn als de regels onbekend zijn. Ook de taal is in het
begin vaak een belemmering. Geen zorgen! Wij zijn er om
jou, jouw cliënt of kennis op weg te helpen om de basis
op orde te krijgen.

Voorlichting
Onze voorlichting over ‘hoe het werkt’ in Rotterdam en
Nederland bestaat uit verschillende componenten:
• Gerichte voorlichtingen, bijvoorbeeld over omgangsvormen in de praktijk,rechten en plichten,
opvoeding en het schoolsysteem in Nederland;

Netwerkvorming
Onze vrijwillige stadsgidsen beantwoorden vragen
over ‘hoe het werkt’ in Rotterdam. Het zijn wandelende informatiepunten. Zij maken nieuwe Rotterdammers bekend met de wijk of stad door te informeren
over aanbod op het gebied van taal, cultuur, sport,
ontmoeting en voorlichting.

• Thuisvoorlichtingen voor moeilijk bereikbare en/of
besloten groepen;
• Aanvullend op gesproken en geschreven voorlichting
werken we met interactieve theatervoorlichtingen om
te informeren in een ‘gemeenschappelijke taal’.

Nieuwe Rotterdammers die het lastig vinden om
de stap naar een netwerk daadwerkelijk te maken,
koppelen we aan een vrijwillige netwerkversterker.
Samen met een maatje kan de nieuwkomer op deze
laagdrempelige manier aan zijn netwerk bouwen.
Bijvoorbeeld door samen een keer een kijkje te
nemen bij een sportvereniging of bij de buren op
de koffie te gaan.

Buurtverbinding
Buurtverbinding mobiliseert de aanwezige krachten
in een wijk. Niet het zijn van gevestigde of nieuwe
Rotterdammers staat centraal, maar iemands talenten
en interesses. Samen met een aantal nieuwkomers gaan
we de straat op en stellen vragen als: Wat zijn jouw

“

Vrijwilligers aan het woord
Vladimir Faybyshev (stadsgids):
“Het project Basis op Orde zorgt voor een goede start voor de
nieuwkomers in Rotterdam. Zij kunnen gekoppeld worden aan
een vrijwilliger met wie zij de Nederlandse taal kunnen oefenen
en de stad kunnen ontdekken. Zij krijgen ook ondersteuning bij
het ontplooien van hun talenten en ambities.
De projectmedewerker fungeert als een centraal aanspreekpunt
voor allerlei soorten vragen of problemen op sociaal en/of
juridisch gebied. Er worden ook allerlei groepsvoorlichtingen
gegeven over verschillende aspecten van het leven in Nederland.
Mede dankzij dit project kunnen de nieuwkomers zich welkom
voelen in Nederland en in Rotterdam.”

Contact

”

dromen voor de wijk? Waar ben jij zelf heel goed in?
Per wijk worden dromen en vaardigheden in kaart
gebracht om vervolgens verbindingen te leggen met
die van de nieuwkomers. Deze verbindingen zijn een
startpunt voor nieuwe initiatieven.

“

Frank Voermans (netwerkversterker):
“Als NAH patiënt was ik op zoek (via mijn psycholoog) naar het
hervinden van een zinvol leven. Via www.rotterdammersvoorelkaar.nl
kwam ik in contact met Basis op Orde voor de begeleiding van een
nieuwkomer. Als netwerkversterker begeleid ik een nieuwkomer uit
Eritrea in spraak en de Nederlandse cultuurgebruiken. Daarnaast help
ik haar ook om vrijwilligerswerk te vinden, zodat zij een zinvolle
bijdrage kan leveren aan onze Nederlandse samenleving. Ik haal
er zelf veel voldoening uit en krijg waardering van haar in mijn
bijdrage aan haar ontwikkeling.”

Wilt u iemand doorverwijzen? Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u zelf behoefte aan iemand die u de
weg wijst? Neem dan contact op met Luciè Roodvoets via Lucie.Roodvoets@buurtwerk.nl of 06-29140253.
Voor vragen, opmerkingen en informatie stuurt u een e-mail naar nieuwinrotterdam@buurtwerk.nl.

”

