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e spreken Osama
Halibi terwijl hij
Nederlandse les
krijgt in FlevoMeer Bibliotheek te Lelystad.
Osama komt uit Aleppo en is 24
jaar oud. Hij studeerde economie in Aleppo, maar is gevlucht
voor de oorlog in Syrië. Sinds
hij op 18 november 2015 in
Nederland is aangekomen, doet
hij niets liever dan Nederlands
te leren en zo snel mogelijk Nederlander te worden:
‘Ik vind Nederland mooi. De
mensen zijn leuk en het is hier
fijn. Ik wil zo snel mogelijk
Nederlander worden want mijn
toekomst ligt in Nederland.’

‘Ik wil
hier
journalistiek
studeren,
maar
not yet.’

Helaas voor Osama moet de
procedure om Nederlander te
worden voor hem nog beginnen. Dit ondanks het feit dat
hij reeds ruim vijf maanden in
Nederland is. Osama is gretig
om Nederlands te leren en hij
benut alle kansen en momenten
om zo veel en zo snel mogelijk
de taal onder de knie te krijgen.
Osama: ‘Het is heel belangrijk voor me om Nederlands te
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leren. Omdat ik aan de universiteit wil studeren, moet ik heel
goed Nederlands spreken.’

voor Osama dat hij snel een
verblijfstatus krijgt en zijn
weg in Nederland vindt.

Osama is erg enthousiast over
Taalkit DUTCH. Hij heeft twee
maal per week les in Flevomeer
Bibliotheek waarvan hij één
maal Taalkit DUTCH gebruikt.
Osama: ‘Ik vind het een heel
goed programma. Het is gemakkelijk om met het programma Nederlands te leren en
de filmpjes en de voorbeelden
laten je zien en horen hoe je
woorden uitspreekt. Ik ben
trouwens ook al verder gegaan met de programma’s van
Oefenen.nl.’ Ook het leermateriaal op papier van Taalkit
Dutch bevalt Osama goed:
‘Ik leer hoe ik ieder woord
schrijf, spel en uitspreek.’

Aan de slag
met taal
vanaf dag
één.
Meer weten over
Taalkit Dutch?
Ga naar:
www.taalkitdutch.nl.

Buiten de vaste lestijden om
leert Osama zelf met hulp
van het boek Nederlands voor
Syriërs. Daarnaast spreekt
hij anderen in het Huis voor
Taal en oefent hij bij het COA
door veel met de woonbegeleiders te spreken. We hopen

en mede mogelijk gemaakt door
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