
Rania Abdullah art 60 sleutelfiguur in diversiteit is eveneens afkomstig uit Syrië:  
 

Op het moment dat de coronacrisis uitbrak was vooral bezig met de praktische 
ondersteuning van de organisatie van integratieacties van dienst Samenleving. Spijtig 
genoeg werden direct een groot aantal van die acties uitgesteld of afgeschaft. Daardoor 
waren er voor haar onvoldoende taken om aan het werk te blijven na 15 maart. 
Een maand geleden werden we ons bewust van het  probleem dat de volwassene 
nieuwkomers door de lockdown  wekenlang veel te weinig taaloefenkansen Nederlands 
hadden gehad met alle gevolgen van dien. Op het volgende  teamoverleg van dienst 
Samenleving werd afgesproken de mogelijkheid van het organiseren van extra  
taaloefenkansen te onderzoeken.  Het idee ontstond om in het verlengde  van  de vroegere 
leesgroep in de Bib te starten met kleine ‘’leesgroepjes online. Rania zou een geschikte 
medewerker kunnen zijn om de leesgroepjes online praktisch te organiseren: contacten 
leggen om deelnemers zoeken, groepjes samenstellen, gepaste niveauboeken vinden, 
leesplanning opmaken, deelnemers online helpen, …..  Als Rania zelf meeleest verlaagt dat 
sterk de drempel voor de deelnemers. Dit was voldoende werk om Rania terug aan te werk 
te zetten.  
Op dat moment startte  ook Babbelonië online. Rania kon zoals vroeger als medewerker van 
de stad deelnemen. Haar rol om deelnemers te werven werd nu veel belangrijker. De 
experimenteerfase van de leesgroepen is voorbij. Alles loopt goed. Er wordt tijdens het lezen 
veel gepraat en gelachen. Maar soms is het ook heel serieus. Rania leest met  kleine groepjes 
zodat de deelnemers maximaal aan het woord komen. Een medewerker of vrijwilliger van de 
bib leest steeds mee om het ‘Nederlands’ te bewaken. Als een boekje uit is kunnen 
deelnemers een engagement nemen voor een nieuw boek, al of niet met dezelfde groep. 
Vrijdag is er overleg met de Bib over hoe we deze taaloefenkans verder aanpakken. Deze 
zomer kunnen we misschien af en toe in de tuin van het Peperkoeken Huisje gaan lezen….   
 


