Nieuws
Hugo Borst leest Floddertje

De Stichting Lezen & Schrijven organiseert jaarlijks de landelijke
themaweek de Week van de Alfabetisering om aandacht te
vragen voor lezen en schrijven. Dit jaar was het thema: ‘Boek
je toekomst!’, want lezen en schrijven leidt tot een beter
toekomstperspectief.
Ter ere van deze themaweek organiseerde Bij Corrie het Voorleesfeest.
Op 11 september kwam Hugo Borst het Voorleesfeest persoonlijk
openen door Floddertje van Annie M.G. Schmidt voor te lezen. De
kinderen vonden het verhaal over het “on-ge-loof-lijk sme-rig kind”
geweldig en Hugo Borst wist, mede door zijn gezichtsuitdrukkingen
en gebaren, de kinderen tot de laatste zin te boeien. Zelf genoot hij

‘Floddertje,
een on-ge-lo
sme-rig kinodf-lijk
’

ook van het voorlezen: ‘Toen ik met lezen begon, werd ik verliefd op
boeken’ lichtte hij naderhand toe. En door zijn enthousiasme heeft hij
die ochtend zeker een paar kinderen besmet met het boekenvirus.
Naast Floddertje werden nog diverse andere verhalen voorgelezen,
was er limonade en konden kinderen spelenderwijs hun letterkennis
aanscherpen door de eerste letter van hun naam te kleuren en
versieren.
Omdat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen
en het hun fantasie prikkelt en spannend is, organiseert Bij Corrie iedere
woensdagmiddag om 14.00 uur een voorleesactiviteit voor kinderen.
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Kunstpraat bij Museum
Boijmans Van Beuningen

Schrijfwedstrijd voor
Taal Dichtbij

Stichting Bij Corrie heeft in het Museum Boijmans Van
Beuningen in de zomer een pilot afgerond met cursisten van
het taalprogramma ‘Taal Dichtbij*’. Het programma ‘Kunstpraat
voor volwassenen’ van het museum bood de mogelijkheid om
de Nederlandse taalles deze keer buiten het leslokaal plaats te
laten vinden. De taalontwikkeling van cursisten wordt positief
beïnvloed door te ervaren en te doen en er samen over te praten.
Onder leiding van een museumdocent werd een aantal kunstwerken bekeken en besproken. Door het rustige tempo en de
uitgebreide aandacht was er veel ruimte om de taalvaardigheid
van de cursisten te trainen en hen kennis te laten maken met
een museum. Het bezoek was zeer succesvol en Bij Corrie
hoopt met regelmaat Museum Boijmans Van Beuningen te
blijven bezoeken.

In de Week van de Alfabetisering organiseerde Bij Corrie de finale van de
schrijfwedstrijd ‘Boek je toekomst, waar sta jij over vijf jaar?’ Deelnemers
van het gemeentelijke programma Taal Dichtbij* dienden hun verhalen
in Bij Corrie en na een zorgvuldige jurering lazen 6 finalisten hun verhaal
over dromen, persoonlijke ontwikkeling, uitdagingen en wensen vol
trots voor aan het publiek. De jury onder leiding van Marit van der
Riet -voormalig bestuurder van de Deelgemeente Feijenoord- maakte
aansluitend de winnaars bekend. De schrijfwedstrijd was -conform de
indeling van Taal Dichtbij - verdeeld in drie categorieën: deelnemers
van de Alfabetiseringscursus, deelnemers met niveau A2, en cursisten
van het Staatsexamen Nederlands. In elke categorie werd een winnaar
geselecteerd en deze werd verrast met een bos bloemen en een boek.

Nieuwe website online

Bezoek nieuwe site van Bij Corrie en bekijk de foto’s van de verschillende
activiteiten: www.bijcorrie.org

* Taal Dichtbij wordt gefinancierd door de Gemeente Rotterdam als onderdeel van
het Taaloffensief om de beheersing van de Nederlandse taal van Rotterdammers te
bevorderen en laaggeletterdheid te bestrijden.
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Geslaagde vrijwilligersmarkt
in Hillesluis
Voor de tweede keer in 2013 werd door Bij Corrie in het Kopblok een
vrijwilligersmarkt georganiseerd. Deze tweede editie was met zo’n
400 bezoekers een enorm succes.
Marco Pastors opende de markt en benadrukte dat ‘een kleine
stap vandaag, een verandering van je leven kan betekenen’. Hij
stimuleerde hiermee de aanwezigen om een maatschappelijke
inspanning (zie kader) te doen zoals vrijwilligerswerk, zodat zij zich
meer kunnen ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan de
samenleving. Pastors is, vanuit zijn rol als Programmadirecteur van
Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid, zeer betrokken bij
initiatieven die de wijk verbeteren.
Workshops en netwerken
De vrijwilligersmarkt bestond uit ongeveer 30 stands waar
werkzoekenden terecht konden voor vrijwilligerswerk en voor
opleidingsmogelijkheden. Daarnaast kon men een sollicitatietraining
of social mediaworkshop volgen en cv’s laten beoordelen. De
bezoekers van de markt bleken zeer gemotiveerd; een aantal vond
direct een passende vacature voor vrijwilligerswerk bij de aanwezige
standhouders. Anderen deden inspiratie op, netwerkten of volgden
een workshop om hun kennis uit te breiden. Naast de bezoekers
reageerden ook de standhouders positief; een aantal sloot de
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ochtend succesvol af met een goed gevuld dossier met nieuwe
vrijwilligers.
Vrijwilligersmarkt 2014
Het organiseren van de vrijwilligersmarkt sluit zichtbaar aan op de
behoefte van zowel bewoners in de wijk als organisaties in Rotterdam.
Begin 2014 krijgt de markt dan ook een vervolg. Bent u geïnteresseerd
om als standhouder deel te nemen aan de markt? Neem dan contact
op met info@bijcorrie.org.
De organisatie was in handen van Bij Corrie in samenwerking met de
gemeente Rotterdam, Feijenoord Werkt en SBAW.

Maatschappelijke Inspanning
Werkzoekenden die 5 jaar of langer een bijstandsuitkering
hebben, moeten – zo lang zij nog geen betaald werk hebben –
een tegenprestatie leveren als bijdrage aan de stad. Dit kan in
de vorm van vrijwilligerswerk, mantelzorg, deelname aan taalof beweeg-trajecten. Kijk voor meer informatie op
www.rotterdam.nl/maatschappelijkeinspanning
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Krachten
bundelen tegen
laaggeletterdheid
Midden in de Week van de
Alfabetisering werd de Alliantie Taal
voor het Leven getekend. Ruim vijftig
organisaties en een aantal gemeenten
uit de regio Rotterdam-Rijnmond
tekenden deze verklaring, waarmee ze
hun krachten bundelen om inwoners,
medewerkers en klanten taalvaardiger
te maken.

Ruimtes huren

Bij Corrie

Bij Corrie is gevestigd in het Kopblok.
In het Kopblok kun je ook terecht
als je een ruimte wilt huren. Een
vergadering, een presentatie, een
borrel of een workshop, er zijn diverse
ruimtes en flexibele oplossingen.
Voor reserveringen of informatie
kun je contact opnemen met
Tornante Trainingen via
info@tornantetrainingen.nl of
telefonisch via 010 – 742 04 65.

Heb je een idee voor Bij Corrie of heb
je een vraag, neem dan contact met
ons op:
Stichting Bij Corrie
Riederlaan 200
3074 CL Rotterdam
Telefoon: 010 742 04 66
Email: info@bijcorrie.org
www.bijcorrie.org

Tweet
Tornante Trainingen is hoofdsponsor
van Stichting Bij Corrie.

Het loopt vanmiddag plotseling
storm Bij Corrie: iedereen wil naar
Taal Dichtbij.
@BijCorrie
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• Met medewerking van: Lia Trum, De Bree Communicatie • Fotografie: HAL158, MIMfotografie, Arjen Jan Stada • Vormgeving: Parthesius Ontwerpen
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