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Uit de oude doos
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uich ende jubel. Economisch kijken we weer behoedzaam
naar de toekomst. Maar psychologisch zitten we nog fors in
het verleden. Dat getuigen de tientallen foto’s die de
afgelopen dagen binnenkwamen op mijn telefoontoestel.
Nee, geen grapjes over quarantainedag zoveel en zoveel met
gezinslid A en gezinslid B – dat was in een vorige fase – maar
echte foto’s die lang geleden genomen werden met een echt
fototoestel.
Jazeker, in lockdownweek zes moeten aardig wat mensen op
zolder gezeten hebben, op jacht naar foto’s uit hun jeugdjaren.
Toen kon tenslotte nog gereisd, gezopen, gegeten, gekust en
gevogeld worden. Wanneer u maar wilde, met wie u maar wilde,
en hoeveel u maar wilde. Het menselijk wezen begint dat te
missen, zo na een paar Nationale Veiligheidsraden. Dus zoekt
hij een soortement teletijdmachine om met kop en borst
vooruit naar dat verleden te vliegen. En kan dat beter dan met
foto’s?
Het eerste beeld dat ik aankreeg, was eentje van een
Marokkaanse maat uit Merksem. Ik was in eerste instantie niet
echt ontevreden. Hij stond erop als 6-jarige in zijn ouderlijke
huis met op de achtergrond nog wat gezinsleden. Fijn, dacht ik.
Dan heb ik tenminste gezien hoe zo’n woonst in Marokko er 35
jaar geleden uitgezien moet hebben (na zes weken lockdown
liggen de eisen niet meer zo hoog). Maar het bleek hun
ouderlijke appartement in Hoboken te zijn.
Het tweede beeld dat ik ongevraagd aankreeg, dateerde van
twintig jaar geleden en was teleurstellender. Drie 16-jarigen zo
zat als Leuven-foor in een café in het landelijke Westmalle. De
kroeg in kwestie bestaat allang niet meer. Maar wij nog wel.
Niet zelden in krak dezelfde door alcohol gedrogeerde houding.
In twintig jaar tijd was dus niks veranderd. En daar landde de
vrees dat ook de volgende twintig jaar getekend zullen zijn door
dezelfde, heu, roestige vastheid.
Nummer drie was eentje vanop de allereerste editie van
Tomorrowland in 2005. Een vriend uit Oostmalle had de foto
teruggevonden in een van zijn vergeten computerbestanden.
Aan de nog strakke contouren van ons smoelwerk te zien, had
de fotograaf ons op een deftig uur getroffen. Dat is intussen wel
veranderd: tegenwoordig zijn we na drie minuten en twintig
seconden al Frère Jacques. De leeftijd, zeg maar. Gelukkig tonen
ze daar over twintig jaar geen foto’s van. Tegen dan zijn ze toch
weer tien smartphones verder.
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Magdalena Szpyra speelt met haar online lessen in op vragen van cursisten en taalbuddy’s Bernard Soenens en Abdulhakim Al-maanaqi oefenen elke dag een uurtje Nederlands

Atlas, de dienst die
instaat voor de inburgering van
nieuwkomers, zet
zich sinds het begin
van de coronacrisis
in om in contact te
blijven met zijn clienten en hen digitaal aan de slag te
houden.
Inschrijvingen,
intakegesprekken
en de opstart van
het traject gebeuren
waar mogelijk
digitaal. Om nieuwkomers de kans te
geven ook tijdens
de lockdown
Nederlands te
oefenen, draait het
project taalbuddy’s
op volle toeren.

“Sommigen
zitten een
halfuur voor
de les begint
al klaar”
“Ik heb even mijn weg moeten
zoeken, maar mijn digitale lessen
maatschappelijke oriëntatie stonden toch al snel op punt”, zegt
Magdalena Szpyra. “Het vraagt
veel meer werk en concentratie,
maar omdat mijn cursisten zo enthousiast zijn, neem ik dat er
graag bij.”
De lessen maatschappelijke orientatie maken, net als lessen Nederlands, deel uit van het inburgeringstraject voor nieuwkomers.
Per jaar starten ongeveer vierduizend nieuwe cursisten. “Om
nieuwkomers zo snel mogelijk te
laten functioneren in onze samenleving worden die cursussen
maatschappelijke oriëntatie in de
eigen taal of in een contacttaal,
Engels of Frans, gegeven”, zegt
Nele Gijbels, coördinator maatschappelijke oriëntatie bij Atlas.
“We hebben de cursussen zo veel
mogelijk online laten doorlopen.
Omdat niet iedereen digitaal
vaardig is of over een laptop, ta-

blet of over stabiel internet beschikt, zijn er van de 43 lopende
cursussen een achttal stopgezet.
In april zijn tien nieuwe digitale
lessenreeksen opgestart, in mei
volgt er nog een dertigtal. Om dit
mogelijk te maken, heeft Atlas
aan cursisten tablets uitgeleend.
In juni zal een 450-tal nieuwkomers de cursus online hebben
kunnen volgen.”

Technisch werkloos
Magdalena Szpyra (43) geeft al
tien jaar maatschappelijke oriëntatie aan nieuwkomers uit Polen,
Afghanistan en enkele Afrikaanse
landen. Begin april gaf ze haar
eerste lessen online.
In pre-coronatijden gaf Magdalena les aan twee groepen, vandaag heeft ze haar handen vol
met een groep van twaalf Poolse
inburgeraars die ze twee tot drie
keer per week lesgeeft. “Ik ben altijd al fan geweest van e-learning.
Zo heb ik mezelf Nederlands geleerd toen ik tien jaar geleden van

“Ik leer snel,
maar dankzij
Bernard
nog sneller”

Magdalena Szpyra (43) geeft al tien jaar maatschappelijke oriëntatie
aan nieuwkomers uit Polen, Afghanistan en enkele Afrikaanse landen.
FOTO RR

Polen naar Antwerpen ben verhuisd, nu volg ik online Arabische
les.”
Die digitale expertise komt Magdalena nu goed van pas. “Er bestaan verschillende tools om online les te geven aan een klas,
maar Atlas werkt met Google business. Hiermee kan je online info
of oefeningen delen en live les geven. Ik ben met zeer eenvoudige
oefeningen begonnen, want niet
iedereen is een Bill Gates. Ik las
nu wel meer pauzes in, want anderhalf uur concentratie online is
onmogelijk.”
De meeste cursisten hebben omdat ze technisch werkloos zijn tijd
om les te volgen. “Tijd en zin om
te leren. Sommigen zitten een
halfuur voor de les al klaar om erin te vliegen. En ze zijn bezorgd
over hoe het gaat lopen als ze

weer aan het werk kunnen. Maar
daar heb ik een oplossing voor:
dan geef ik ’s avonds en ’s weekends les.”
Magdalena baseert zich voor de
inhoud van de lessen op de noden
van haar cursisten. “Omdat er
door corona heel wat vragen waren, heb ik eerst lesjes gegeven
over werkloosheid, premies aanvragen en sociale zekerheid; vervolgens over andere thema’s zoals
kinderbijslag, loonfiches, de rol
van de vakbonden, sociale woningen, energieleveranciers, … En
hoewel ze nog niet zo goed Nederlands spreken, stuur ik om hen
te stimuleren de instructies in het
Nederlands door. Woordjes als
‘inleveren’, ‘printen’ en ‘versturen’
kennen ze intussen zeer goed.”
KARIN VANHEUSDEN

Elke dag stipt om 17u belt
Bernard Soenens (70) via
WhatsApp Abdulhakim Almaanaqi (25) op. Ze zijn een van
de 75 gekoppelde taalbuddy’s van
Atlas. “Abdulhakim is enorm
geïnteresseerd om nieuwe
woorden te leren”, zegt Bernard
Soenens. “Dat leidt geregeld tot
zeer boeiende gesprekken.”
Omdat corona ook de lessen Nederlands en taalfoefenkansen
voor anderstalige nieuwkomers
on hold heeft gezet, is Atlas begin
april gestart met een online taalbuddy-project. “Hoewel de lessen
intussen opnieuw worden opgestart, loopt het taalbuddy-project
door”, zegt Sigrid Decorte van Atlas. “We vinden het immers zeer
belangrijk dat nieuwkomers ook
buiten de les Nederlands oefenen.
Door het weinige sociale contact
vanwege de lockdown is daar nu
weinig kans toe.”
Vrijwilliger Bernard Soenens
heeft vorige zomer voor Atlas een
theaterproject geleid met nieuwkomers. Voor zijn pensioen was
hij directeur van Open Doek, de
koepelorganisatie van amateurgezelschappen. “Ook Abdulhakim heeft iets met theater, hij
heeft meegespeeld in Echt Waar,
een productie van Stefan Perce-

Abdulhakim. FOTO DIRK KERSTENS
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val. Een perfecte match dus”, zegt
Soenens. “Atlas vraagt om minstens twee keer per week contact
te hebben, maar wij bellen elke
dag. Zo blijft de routine erin en
leert Abdulhakim gemakkelijk
bij.”
Om de gesprekken wat vlotter te
laten verlopen, bereidt Bernard
telkens een thema voor. “We zijn
met de feestdagen bezig”, zegt
Bernard. “Acht op de tien feestdagen komen uit de katholieke traditie. Dat jongeren vandaag amper weten wat de achtergrond is
van Pasen of Hemelvaart begrijpt
Abdulhakim niet. En dat we op 1
mei, Dag van de Arbeid, niet moeten werken, ook niet.”

Wapenstilstand op 11 november
ter sprake brengt, blijkt Abdulhakim opvallend veel van de Wereldoorlogen te weten. Uit interesse blijkbaar. Anderhalf jaar geleden vluchtte hij in zijn eentje uit
Jemen, waar al jaren een verschrikkelijke oorlog woedt. Wanneer Bernard hem vraagt waarom
hij zo ijverig is om Nederlands te
leren, heeft hij meteen een antwoord klaar. “Ik wil graag in België blijven en hier een fijne job
vinden. Het leven is hier aangenaam: de scholen zijn goed, het
systeem werkt en is eerlijk, er is
werk en er is vrijheid. In Jemen is
er niets: de scholen zijn gesloten,
er is geen werk en door de oorlog
ligt het hele leven plat.”
Bernard rondt het gesprek af
door te vragen wat Abdulhakim
die avond eet. “Ik maak kip met
rijst en groenten. Heel lekker,
maar wel jammer dat ik alleen
moet eten, zeker omdat het ramadan is.”
Behalve het taalbuddy-project
heeft Atlas ook een onlineversie
opgestart van Open Inloop Taal,
de conversatiegroepen die sinds
zes jaar in vier Antwerpse bibliotheken plaatsvinden. (kvh)

Oorlog
Abdulhakim is zeer leergierig,
daarom is hij ook zo blij dat zijn
lessen Nederlands opnieuw zijn
gestart. “Ik hoop in juni mijn lessenreeks 1.2 af te ronden. Dan
kan ik me bij VDAB inschrijven
voor een opleiding administratief
bediende. Ik merk dat ik veel bijleer door met een Belgische mens
te praten. Ik heb al veel moeilijke
woorden geleerd: maatregelen,
beslissing,
verantwoordelijk,
comfortabel, vervelen, plicht,
braaf, stout, comfortabel, …”
Wanneer Bernard de feestdag

i

Wie ook taalbuddy wil worden, kan
zich inschrijven via www.atlas-antwerpen.be

DEURNE, WIJNEGEM

Man (18) thuis opgewacht door politie

Links: Danny. Rechts: Greg. FOTO RR

Een chauffeur die zaterdagnacht
met hoge snelheid over de Turnhoutsebaan in Deurne scheurde,
werd door de politie gesommeerd
aan de kant te gaan voor een controle. De bestuurder vluchtte via
de parking van Makro. “Na een
achtervolging werd hij staande

gehouden in de Frans Van Dijckstraat”, zegt Willem Migom van
de politiezone Antwerpen. Toen
de inspecteurs de man wilden
controleren bleef hij tegenwerken. “Hij reed achteruit en kon
ontkomen. Aan de hand van de
nummerplaat werd zijn adres in

Wijnegem achterhaald. Later die
nacht kon de verdachte daar onderschept worden door het snelleresponsteam in samenwerking
met politiezone Voorkempen.” De
18-jarige bleek geen onbekende
voor de politie, zijn wagen werd
in beslag genomen. (sare)
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