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Aan de leden van Vrede voor de Stad. 
 
De Vereniging Humanitas VPR zoekt met spoed vrijwillige maatjes voor leerlingen van de 
taalschool Kameleon in Spijkenisse. Het betreft een pilotproject gestart door Humanitas 
afdeling VP@R. 
Het gaat om kinderen die eigenlijk op de gewone basisschool thuishoren maar daar pas 
worden toegelaten als zij voldoende Nederlands spreken om het reguliere onderwijs te 
kunnen volgen. Deze kinderen zijn afkomstig uit diverse landen en hebben verschillende 
culturele achtergronden. Zij, en soms ook hun ouders, krijgen taallessen op de Kameleon in 
de wijk Waterland in Spijkenisse. 
De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat zij vroeg starten en ook weer vroeg 
in de middag naar huis gaan. Zij zijn afkomstig uit heel Nissewaard. Veel kinderen spreken 
buiten schooltijd geen Nederlands, ouders en kinderen hebben weinig sociale contacten en 
zij maken zelden deel uit van het verenigingsleven.  
Een maatje voor zo’n kind kan een grote rol spelen in het zoeken en vinden van de weg in 
Nederland.  
De aanmelding van een kind verloopt via school en ouders. Er wordt een hulpvraag 
geformuleerd. Wij zoeken verschillende maatjes met allerlei soorten talenten zodat we elk 
aangemeld kind aan een passend maatje kunnen koppelen. Dit maatje moet een goed 
vertrouwen met kind en zijn/haar ouders kunnen opbouwen. De eerste periode zullen de 
contacten bij het kind thuis zijn. De gesprekken, spelletjes, activiteiten, voorlezen, gaan in 
het Nederlands.  Later, bij voldoende vertrouwen zullen maatjes ook met het kind (eventueel 
met een ouder erbij) op pad gaan naar de bibliotheek en andere mogelijke activiteiten in de 
buurt of op sportief of cultureel gebied kunnen ondernemen. Dit alles gebeurt buiten de 
schooluren.  
Humanitas geeft een training in professioneel vrijwilliger zijn. Er zijn intervisiebijeenkomsten. 
Een coördinator geeft hierin begeleiding.  
Voor elke vrijwilliger is een VOG verplicht en deze wordt door Humanitas aangevraagd. 
Een maatje zal maximaal een jaar aan een kind gekoppeld blijven. Gedurende die periode is 
een tijdinvestering van gemiddeld een dagdeel per week nodig. 
Wie geïnteresseerd is in dit nieuwe project en een goede bijdrage kan geven aan de 
uitvoering ervan wil ik uitnodigen om te reageren. Er staan kinderen op de wachtlijst. Ouders 
popelen. 
Stuur een e-mail aan onderstaand adres en vermeld hierin uw telefoonnummer. U wordt 
teruggebeld. 
i.vanhest@planet.nl 

 


