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ens is ze begonnen
als leerkracht in het
basisonderw ijs. Lidy
Watson. Na enkele
omzwervingen als
reisleider, adviseur, project
leider, directeur ZZPFlevo
land en eigenaar van Lidy
Watson Coaching Mediation
& Advies, coördineert Lidy
vanaf 2015 de vrijwilligers
die taalondersteuning bie
den aan ongeveer honderd
vluchtelingen in Lelystad.

‘Taalkit
DUTCH geeft
vluchtelingen
en vrijwilligers
toegang
tot een
totaal andere
wereld.’

Als iemand veel van de
wereld heeft gezien, is het
voormalig tourmanager Lidy
Watson. Ze is bijna vijftig
keer in Azië geweest. Haar
loopbaan voert Lidy naar
veel verschillende projecten.
Na de Tsunami in Sri Lanka
(2004) helpt ze bijvoorbeeld
ondernemers als schoen
makers en touwbinders om
met Nederlands geld hun
onderneming weer op te bou
wen. Het is een groot succes.
Daarna stort ze zich in een
nieuw project om mensen
met een afstand tot de
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arbeidsmarkt te begeleiden
als beginnend ondernemer.
Door de vluchtelingenstroom
naar Nederland vanaf no
vember 2015 besluit Lidy zich
aan te melden als vrijwilliger
bij Vluchtelingenwerk Lely
stad. Tijdens een bijeenkomst
over vluchtelingenopvang
in FlevoMeer Bibliotheek te
Lelystad bedenken ruim drie
honderd geïnteresseerden
hoe ze de vijfhonderd
vluchtelingen die Lelystad
opvangt, kunnen helpen.
Een van de activiteiten
die hieruit voortvloeien,
is vluchtelingen te helpen
Nederlands te leren. Flevo
Meer Bibliotheek stelt de lo
catie in Lelystad ter beschik
king. Hier bieden ruim vijftig
vrijwilligers ondersteuning
aan ongeveer honderd
vluchtelingen om Nederlands
te leren, zowel individueel als
in kleine groepjes. Lidy: ‘We
gebruiken Taalkit DUTCH
omdat het behalve offline
ondersteuningsmateriaal
voor vrijwilligers, een online
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programma voor vluchtelin
gen heeft. Door een donatie
van € 1.100,- van Rotary Le
lystad Batavia en Rotary Le
lystad, hebben we tien gere
viseerde laptops aan kunnen
schaffen. Hierdoor is het mo
gelijk om ook met dat online
gedeelte van Taalkit DUTCH
in de bibliotheek te oefenen.’
Volgens Lidy is het een groot
voordeel van Taalkit DUTCH
dat vluchtelingen online
hun vorderingen bij kunnen
houden. Ook al gaan ze naar
een andere opvanglocatie,
hun gegevens blijven be
waard zodat ze niet telkens
opnieuw hoeven te begin
nen. Lidy: ‘De vluchtelingen
zijn heel enthousiast. Heb
ben ze eenmaal een status,
dan willen ze naast hun
inburgering, waarbij weinig
ruimte is om te oefenen met
spreken, ook Taalkit DUTCH
blijven g
 ebruiken.’ Lidy
traint de vrijwilligers hoe
ze Taalkit DUTCH optimaal
in kunnen zetten en ze is
ook erg betrokken bij het

programma: ‘Hoe kunnen
we ervoor zorgen dat bij
voorbeeld analfabeten ook
Taalkit DUTCH gebruiken?
Wat is er meer te doen om
het programma nog uitda
gender te maken voor hoog
opgeleide vluchtelingen?’
Naast het taalvoordeel
dat Taalkit DUTCH biedt,
leren vluchtelingen volgens
Lidy hoe een Nederlandse
bibliotheek reilt en zeilt.
Daar hebben ze voordeel
van bij hun latere inburge
ring. Taalkit DUTCH opent
deuren voor vrijwilligers en
vluchtelingen en geeft ze
toegang tot een totaal andere
wereld. Voor de één is dat
de taal, voor de ander de
ervaring. ‘Mijn ervaring leert
me vooral te relativeren’,
aldus Lidy. Tijdens het inter
view loopt een vluchteling
in lichte paniek op Lidy af:
‘Mevrouw, mijn fiets is gesto
len.’ Welkom in Nederland.
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Aan de slag
met taal
vanaf dag
één.
Meer weten over 
Taalkit Dutch?
Ga naar:
www.taalkitdutch.nl.

