
2016

Jaaroverzicht 2017

MEI JUN JUL



ABC KORT

TAAL VERBINDT

Een ander land, een nieuwe 

taal, ver weg van je ver-

trouwde omgeving je familie 

en je vrienden; hoe vind je dan 

je weg? Dat lukt niet iedereen zo 

gemakkelijk. Daardoor leven som-

mige nieuwkomers in Amsterdam 

geïsoleerd en nemen niet of nau-

welijks deel aan het maatschappe-

lijke leven. Als de buren je dan een 

handje helpen, gaat het vaak al 

een stuk beter en voel je je sneller 

thuis. 

Taal verbindt, dat is ons motto. 

Het is onze missie om geïsoleerde 

anderstalige vrouwen en mannen 

Nederlands te leren en ze op weg te helpen in onze samenleving. Dat doen we met 

de inzet van enkele honderden vrijwilligers. Zij geven als ‘buurvrouw’ of ‘buurman’ 

les aan huis. Deze persoonlijke steun in de rug helpt om stappen te zetten op weg 

naar zelfredzaamheid. Met deze opzet verbinden we verschillende culturen in onze 

samenleving en bevorderen we de integratie in onze stad.

VOOR WIE?
Niet iedereen is in staat om deel te nemen aan het reguliere taalaanbod. Het Amsterdams 

Buurvrouwen Contact (ABC) richt zich specifiek op anderstalige geïsoleerde vrouwen 

en mannen. Deze mensen komen weinig buitenshuis en kunnen of durven nog geen 

Nederlandse les te volgen bij het reguliere taalaanbod. De behoefte om actief deel te 

nemen aan de maatschappij is vaak wel aanwezig maar gebrek aan zelfvertrouwen 

weerhoudt hen daarvan. 

ZELFREDZAAM
De thuislessen hebben als doel om de zelfredzaamheid te vergroten. Wij merken dat 

het leren van de Nederlandse taal het isolement doorbreekt en wij stimuleren mensen 

om actief deel te nemen aan de maatschappij. We werken daarom aan de volgende 

speerpunten:
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• Het leren van de Nederlandse taal.

• Het vergroten van de kennis over de Nederlandse samenleving.

• Het vergroten van het sociale netwerk in de eigen buurt en iets verder weg.

• Het opbouwen van zelfvertrouwen en toewerken naar participatie.

THUISLES
Het ABC biedt taallessen bij de mensen thuis. Daarmee onderscheidt het ABC zich van 

andere taalaanbieders. Wij komen tot achter de voordeur en geven één-op-één les. 

Elke week komt er een vaste vrijwilliger bij de lesnemer thuis. Door het persoonlijke 

contact met de vrijwilliger groeit het vertrouwen in eigen kunnen. Een vast onderdeel 

van het thuislestraject zijn de ‘buitenlessen’. Tijdens de buitenlessen gaat een leskoppel 

bijvoorbeeld op bezoek bij een Huis van de Wijk of bibliotheek. Zo vergroten wij de 

naaste leefomgeving van de lesnemer. Na elke tien lessen voeren we een evaluatiegesprek 

en bepalen we wat er nodig is voor een volgende stap. Het leren van de Nederlandse taal 

verlaagt de drempel om later deel te nemen aan Nederlandse les in groepjes. 

OP MAAT
Het ABC beoordeelt bij de intake het taalniveau, kijkt naar de mate van isolement en 

bepaalt dan welk taaltraject het best aansluit bij de lesnemer. Dat kan een traject zijn 

bij het ABC met de inzet van een vrijwilliger, maar ook een traject bij een (andere) 

taalaanbieder bijvoorbeeld lessen in groepsverband. Voor de mensen die in aanmerking 

komen voor de ABC-aanpak zoeken wij een vrijwilliger (buurvrouw) die bij ons aan 

de ABC Academie een basisopleiding heeft gevolgd en die in de buurt woont van de 

lesnemer. 

WIE ZIJN ONZE VRIJWILLIGERS?
Onze vrijwilligers zijn betrokken Amsterdammers die hun buren graag zien meedoen in 

de stad. Ze zijn hulpvaardig, staan open voor andere culturen en zoeken verbinding met 

(anderstalige) buurtgenoten. Daarbij erkennen zij het maatschappelijke probleem en zien 

het belang van een persoonlijke inspanning als een onderdeel van de oplossing. 

RESULTAAT 
Onze lesnemers zijn na het volgen van onze taaltrajecten beter in staat om mee te 

doen in de maatschappij. Zij krijgen door de lessen inzicht in hun eigen mogelijkheden. 

Ze verkennen hun directe omgeving, maken een praatje met de buren en de ouders 

onder hen kunnen met de leerkracht de resultaten van de kinderen bespreken. Meer 

dan de helft van de lesnemers stroomt dan ook daadwerkelijk door naar een activiteit 

buitenshuis. Vrijwilligerswerk in een buurthuis of school, een opleiding of betaald werk 

zijn niet meer uitgesloten. De mogelijkheden zijn er en komen binnen hun bereik. Hun 

bewegingsvrijheid in de wereld groeit! 



Onderzoek Niet iedereen leert even 
makkelijk. Als er twijfel bestaat over de 
leerbaarheid kunnen vrouwen een onder-
zoekstraject volgen. In minimaal 10 tot 
maximaal 20 contactmomenten brengen 
we de situatie van de vrouw in kaart 
en beoordelen we of een taaltraject tot 
voldoende resultaat zal leiden.

Doorstroom Het vergroten van de zelf-
redzaamheid is één van de doelen van 
het ABC. Daarom werken we toe naar 
deelname aan groepsactiviteiten buiten 
de deur, participatieplekken, vrijwil-
ligerswerk en betaald werk en bieden we 
ondersteuning bij vervolgopleidingen.

Taal Vrouwen en mannen die (nog) niet 
in staat zijn om een reguliere taalcursus 
buiten de deur te volgen krijgen één-op-
één thuis Nederlandse les van een vrijwil-
lige ‘buurvrouw’ van het ABC.

Groepstraject De stap van de indivi- 
duele aanpak naar het reguliere taal-
aanbod en doorstroomtrajecten is soms 
te groot voor onze doelgroep. Daarom 
bieden wij ook lessen in kleine groepjes.

ABC TRAJECTEN
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ABC AMBITIE

De kernactiviteit blijft bestaan uit het één op één lesgeven aan anderstalige geïsoleer-

de vrouwen door een vrijwilliger bij de mensen thuis. Mede door onze goede naam 

en aanpak, waarbij we dicht bij de deelnemer en in de huiskamer staan, komen er ook 

aanvragen bij ons binnen voor andere doelgroepen. Mensen waarvoor wij eerder geen 

financiering beschikbaar hadden. Dat is de reden dat wij onze ambitie hebben verruimd 

en fondsen hebben geworven waarmee wij het afgelopen jaar ook taaltrajecten konden 

starten voor onder anderen illegale vrouwen, anderstalige geïsoleerde mannen én zijn we 

gestart met het lesgeven in kleine groepjes als overgang naar het reguliere taalaanbod. 

ILLEGALE VROUWEN
Dankzij toezeggingen van verschillende fondsen voor de doelgroep ‘vrouwen zonder 

verblijfsvergunning’ heeft het ABC in 2017 meerdere vrouwen uit deze doelgroep 

kunnen ondersteunen. Dit jaar zijn 13 vrouwen met een traject gestart. Tijdens de 

taaltrajecten van het ABC werken de leskoppels aan het verbeteren van de Nederlandse 

taalvaardigheid, aan het vergroten van een sociaal netwerk en verkennen zij de sociale 

kaart van de buurt waarin de vrouwen wonen. 

Doorstroming naar taalles buitenshuis is voor deze doelgroep niet zo makkelijk. 

Sommigen zijn bang dat ze worden geregistreerd als ze zich ergens aanmelden en dan 

het risico lopen om hun huis of het land moeten verlaten. Anderen zijn weggestuurd bij 

instanties als ze hun legitimatie of BSN niet kunnen overhandigen. Gelukkig maken we 

ook mee dat vrouwen tijdens het traject alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Hiermee 

is hun perspectief op regulier taalaanbod meteen sterk vergroot en het ABC kan deze 

vrouwen hier goed bij begeleiden. Deze stap hebben twee vrouwen in het afgelopen jaar 

kunnen zetten!

MANNEN
Eén ding is het afgelopen projectjaar duidelijk 

geworden en dat is dat ook mannen behoefte aan

taalondersteuning hebben. Voor sommige mannen 

zijn de groepen in reguliere taallessen te groot 

waardoor zij niet voldoende meekomen. Er zijn 

ook mannen die door gehoorproblemen of andere 

gezondheidsklachten niet in een groep les kunnen 

krijgen. Het ABC biedt daarom nu één op één lessen 

thuis en les in kleine groepjes aan voor mannen. 

In dit eerste projectjaar hebben 12 mannen 

deelgenomen aan een taaltraject van Stichting ABC. 



De lesnemers zijn van verschillende nationaliteiten waaronder Eritrea, Soedan, Marokko, 

Afghanistan en Syrië. Een aantal van hen is vluchteling. Zij volgen vaak inburgeringslessen 

en krijgen daarbij ondersteuning van een ABC vrijwilliger. Het aanbod van het ABC 

voorziet in een behoefte en daar willen we graag mee verder gaan in de komende 

periode.

GROEPJES
In de loop van de tijd hebben wij gemerkt dat de stap van de individuele aanpak naar 

het reguliere taalaanbod en doorstroomtrajecten soms te groot is voor onze doelgroep. 

Om hen tegemoet te komen zijn wij de afgelopen jaren gestart met taalles in kleine 

groepjes. Door de laagdrempeligheid van de locatie en de kleinschaligheid van de 

groepjes durven deze mensen nu wel deel te nemen. De financiering voor de groepslessen 

is mogelijk gemaakt door verschillende fondsen waaronder Kansfonds, maar ook door 

een toenemend aantal stadsdelen die het belang zijn gaan inzien van deze ‘tussenfase’ 

waarmee deelnemers in een veilige bekende omgeving kunnen werken aan hun 

zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. In dit projectjaar heeft ABC ruim 100 mensen in 

groepjes lesgegeven. 

ABC ORGANISATIE

Goede begeleiding van de vrijwilligers is cruciaal voor het laten slagen van de 

taallessen. Deze rol vervullen de ca. twintig onbetaalde vrijwilligerscoördinatoren 

die op hun beurt worden bijgestaan door drie professionele regiocoördinatoren. In 2017 

hebben we projectleiders aangetrokken die sturing geven aan de groepstrajecten, de 

stagiaires en het project ‘lesgeven aan geïsoleerde mannen’.

Rond de driehonderd vrijwilligers geven thuislessen. Daarnaast zijn er vrijwilligers 

die trainingen geven, werken aan PR, lesmateriaal verzorgen en administratieve 

ondersteuning bieden. Het ABC hecht veel waarde aan een goede training van de 

vrijwilligers. Daarom volgen alle vrijwilligers een basistraining zodat zij goed voorbereid 

beginnen aan het lesgeven. De basistraining is voor ons ook een selectiemoment om na 

te gaan of de vrijwilliger voldoende in staat is om te starten met lesgeven en bij welke 

deelnemer een vrijwilliger zou kunnen passen. Als ze eenmaal aan de slag zijn kunnen de 

vrijwilligers een scala aan verdiepende workshops volgen bij de ABC academie. 

RESULTATEN 
De resultaten in 2017 laten een bestendiging zien van de groei in 2016. Het knelpunt 

dat zich afgelopen jaar aftekende is dat de werving van vrijwilligers achterblijft bij het 

aantal aanmeldingen van lesnemers. Dit veroorzaakt enige wachttijd voordat de lessen 
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kunnen starten. Met name in stadsdeel Noord en de Westelijke stadsdelen kunnen de 

wachttijden oplopen. Door het inzetten van stagiaires (studenten Maatschappelijk Werk 

en Dienstverlening van de HvA) en door extra te werven via Social Media en weekkranten 

hebben we dit tekort zo goed mogelijk opgevangen.

ABC WEETJES

DOORSTROOM EN UITSTROOM

Meer dan de helft van de deelnemers stroomt na het ABC-traject door naar een activiteit 

buitenshuis. Dit kunnen formele taallessen zijn, zoals de inburgeringscursus of een cursus 

uit het gemeentelijke aanbod. Maar ook informele taallessen zoals die plaatsvinden in 

Huizen van de Wijk vormen een belangrijke uitstroommogelijkheid. Daarnaast stromen 

deelnemers door naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, betaald werk, een sportactiviteit 

zoals fietsles of naar computerlessen. 

TROTS
Niet alle resultaten zijn te meten in cijfers. Onze deelnemers vertellen regelmatig 

hoe fijn het is om wekelijks les te krijgen, aan huis of in een groepje. De persoonlijke 

aandacht heeft ze doen groeien. Beter Nederlands spreken en dúrven spreken, weten 

waar voorzieningen zijn in de wijk, dat geeft zelfvertrouwen en maakt het aangaan van 

contacten makkelijker. Veel deelnemers zijn trots op wat zij bereikt hebben en zitten 

lekkerder in hun vel. 

COMMUNICATIE
In 2017 is de Campagne ‘Taal verbindt’ ontwikkeld. Door het aansprekende 

beeldmateriaal hebben we nu voldoende instrumenten om ABC herkenbaar onder de 

aandacht te brengen bij potentiële vrijwilligers. De website van ABC is ook in een nieuw 

en meer eigentijds jasje gestoken. 
 
ORGANISATIE
Directeur ABC Miriam Meijs heeft het Begijnhof na 16 jaar verlaten en in het najaar van 

2017 is Lisette Forrer gestart als zakelijk directeur. 

ruim 400

aanmeldingen

370

intakes

395

taaltrajecten

300

vrijwilligers



BLIK OP 2018 

De kerntaak blijft het geven van één-op-één thuislessen, maar steeds vaker geven we 

vrouwen (en ook mannen) les in kleine groepjes. Deze groepjes vormen een ideale 

schakel tussen les aan huis en groepsles in de buurt of elders. We verwachten dat de vraag 

naar deze lesvorm in 2018 zal groeien. Ook een toenemend aantal stadsdelen onderkent 

het belang van deze groepslessen op locaties in de buurt en levert daaraan een financiële 

bijdrage. 

De verwachting is dat het aantal mannen dat een beroep doet op het ABC zal toenemen. 

Voor het komende jaar is daarvoor een bijdrage van fondsen beschikbaar. 

In 2018 start het ABC een pilot voor anderstalige vrouwen met een verstandelijke 

beperking. Voor deze doelgroep zijn niet veel mogelijkheden om de taal te leren en 

daarmee vervult ABC opnieuw in een behoefte van een doelgroep die makkelijk buiten 

beeld raakt en geen aansluiting kan vinden bij het reguliere aanbod. 

In samenwerking met Humanitas starten we in 2018 met het project ‘Taal en 

Administratie’. Een intensief traject waarbij twee vrijwilligers één anderstalige 

Nederlander of statushouder ondersteunen en begeleiden bij het zelfstandig voeren van 

zijn of haar administratie. 

De uitdaging voor het komende jaar is het vinden van voldoende vrijwilligers. Wij hebben 

al gemerkt dat ook andere vrijwilligersorganisaties hier mee worstelen. Wij zullen ons 

inzetten om voldoende vrijwilligers te bereiken en verwachten dat het inzetten van Social 

Media daarbij een steeds prominentere rol zal spelen en daarvan maken wij zo goed 

mogelijk gebruik. 

               Mia Valkhoff geeft taalles in De Baarsjes

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR JASOTHA

© 2018 Stichting ABC

Ze kunnen het goed met elkaar vinden, Jasotha en Mia. Elke 

maandagochtend fietst Mia naar de Admiralengracht om taalles te 

geven.

“Al ben ik wat ouder, toch wil ik ook tijd vrijmaken om maatschappelijk 

wat te doen,” zegt Mia, “en met dit vrijwilligerswerk leer ik ook nog 

eens veel over andere culturen.” Ze zit aan tafel met de goedlachse 
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Jasotha die uit Sri Lanka moest vluchten vanwege de oorlog. Hier 

probeert ze, samen met haar man, een nieuwe toekomst op te bouwen. 

Mia werkte bij personeelszaken van de Fokkerfabriek tot die in 1996 

failliet ging. “Ik heb sindsdien veel vrijwilligerswerk gedaan, zoals bij 

Casa Migrante, maar de groepen werden me te zwaar. Toen zag ik 3 

jaar geleden een advertentie in de Echo van het ABC (Amsterdams 

Buurvrouwen Contact). Ik vind het prettig om 1 op 1 les te geven 

aan vrouwen thuis.” Jasotha begrijpt al veel van de Nederlandse 

taal, maar moet nog goed leren spreken. Bovendien moet ze haar 

inburgeringsexamens doen, daar helpt Mia haar bij. Nu de 2 kinderen 

van Jasotha op school zitten kan ze overdag naar het buurthuis 

Tagerijn, want ze wil niet de hele dag thuis zitten. Enthousiast vertelt 

ze erover. “We doen een uurtje conversatie en daarna sporten we, 

yoga of boksen!” Mist ze haar geboorteland? Heeft ze heimwee? Dat 

moeilijke woord zoeken we op in het Sri Lankaans woordenboek. Ze 

knikt, ja natuurlijk heeft ze soms heimwee, “maar ik kan niet terug 

want er zijn veel politieke problemen daar.” Dus zet ze haar tengere 

schouders eronder. Wie weet kan ze in de toekomst mensen helpen met 

handwerken, ze laat de boeken zien met haar diploma’s en de prachtige 

werkstukken die ze daarvoor maakte. Voorlopig geeft ze elke zondag 

les aan Tamilkinderen op het Bos en Lommerplein.

Maureen Rijkers geeft taalles in Slotervaart

‘JE LEERT EEN HELE NIEUWE WERELD KENNEN. ’

Maureen Rijkers (53) geeft nu 2 jaar les aan Dalia Aly (29) en in 

die tijd hebben ze heel wat met elkaar meegemaakt. Naast 

haar 3-daagse werkweek in een stoffenzaak, wilde ze nog iets doen 

waardoor ze wat voor iemand kon betekenen. “Mijn buurvrouw zat bij 

het ABC (Amsterdams Buurvrouwen Contact) en vertelde dat dit zulk 

leuk en ook persoonlijk werk was.” 



Op de bank bij Dalia thuis, vertellen ze over de afgelopen twee jaar. 

Dalia heeft behalve haar man en haar twee zoontjes (Mohamed 3 

½, Omar 1 jaar) geen familie in Nederland. “Wij zien Maureen als 

lid van de familie, ” zegt ze lachend. Ze was met de baby aan huis 

gebonden, maar wilde heel graag Nederlands leren. Vandaar dat 

Maureen als een geschenk uit de hemel kwam. In het begin vond ze 

het moeilijk, vooral de grammatica. Nu kan ze een gesprek voeren en 

alles goed verstaan. Maureen is heel tevreden dat het zo goed gaat, 

maar volgens haar komt dat vooral omdat Dalia het heel graag wil en 

heel veel oefent. “Toen ze op een maandag uit het ziekenhuis kwam 

vanwege een blindedarmoperatie, ging ze toch op vrijdag examens 

doen voor haar inburgering!” Ze zitten niet alleen op de bank te 

oefenen. Met de jongste zoon in de wandelwagen zijn ze al op veel 

plekken in Amsterdam geweest. De Spelotheek, de Banenmarkt, 

Taalwijzer en buurthuis Vrouw en Vaart, waar Dalia sinds 4 maanden 

een conversatiecursus volgt. Hoogtepunt was het Paleis op de Dam, 

en daarna samen in het reuzenrad. Ook goed voor de taal: kijken naar 

Heel Holland bakt en Blauw Bloed, ze zijn er allebei fan van en hebben 

het daar dan samen over.” Omdat Dalia in Egypte haar bachelorexamen 

Chemie haalde wil ze hier een opleiding apothekersassistente volgen. 

Haar idee was om alvast als vrijwilliger in een apotheek te werken, 

maar helaas blijkt dat niet mogelijk. Ook op sollicitaties als vakkenvuller 

bij drogisterijen kreeg ze negatieve reacties. “Jammer“ zegt Maureen 

“werken is juist zo goed voor je Nederlands en je komt nieuwe mensen 

tegen.” “Door Dalia heb ik een hele nieuwe wereld leren kennen, maar 

ik doe het ook omdat het belangrijk is dat we in onze buurt niet langs 
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FINANCIEEL 
De jaarrekening van ABC 2017 is gepubliceerd op de website: 

www.abcamsterdam.org/over-het-abc/steun-ons/

elkaar heen maar samen leven. Tegelijkertijd vind ik het fijn dat het 

ABC op de achtergrond ondersteuning biedt.”

foto: istock



BESTUUR

Hanneke Jansen, voorzitter 

Marinus Spillenaar Bilgen, penningmeester 

Martine Fransman

Gert-Jan Timmermans

Anita Ramroochsingh

Astrid de Groot (2018)

Meike Korpershoek (2018)

COMITÉ VAN AANBEVELING 
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit verschillende ambassadeurs die zich verbinden 

aan het werk van het ABC. In 2017 bestond het comité uit: 

Ivo de Wijs, tekstdicht Arnhemer en presentator | Funda Müjde, cabaretière en actrice 

| Naema Tahir, schrijfster | Kathleen Ferrier, oud-politica | Naima Azough, oud-politica | 

Esmaa Elariachi, tv-presentatrice | Janny Vellekoop, oud directeur stichting OBV Den Haag 

| Paul van Oosten, directeur Protestantse Diaconie Amsterdam | Birgul Dönmez, oud-

politica en manager Karsu | Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem
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