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Stichting Bij Corrie
De stichting Bij Corrie ontwikkelt buurtactiviteiten in het
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wijkcentrum Kopblok in Hillesluis. Iedereen kan hier terecht
voor informatie, activiteiten of voor leuke contacten uit de
buurt. Bij Corrie kijkt en luistert wat er in de wijk leeft en waar
behoefte aan is. Op basis van die informatie worden activiteiten
ontwikkeld die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling én
die de culturele en maatschappelijke samenhang in de wijk
bevorderen. Deze vraaggestuurde aanpak is de kracht en
zorgt ervoor dat Bij Corrie werkelijk aansluit bij de behoeftes
en vragen uit de wijk. Bij Corrie werkt met vrijwilligers die de
stichting volledig draaiend houden. Voor workshops, lessen
of presentaties worden externe professionals ingehuurd.
Daarnaast wordt de stichting op verschillende manieren door
sponsors en donateurs ondersteund.
Iedereen is welkom Bij Corrie, ongeacht leeftijd, geloof of
achtergrond; samen maken we de wijk aangenamer.

Foto: Concentratie bij een creatieve sessie tijdens de Verhalenparade

Verhalenparade in Hillesluis
In het Kopblok is in maart de Verhalenparade gestart. Dit initiatief
speelt in op de extra taalbehoefte van sommige basisschoolleerlingen
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in de wijk Hillesluis. Scholieren leren er gestructureerd aan één project
werken en het onderwerp steeds verder uit te diepen, waardoor ze op
dit onderwerp een bredere taalbeheersing ontwikkelen.
Gesprekken met een coach, maar ook andere uitingsvormen spelen

Benieuwd naar Bij Corrie? Of heeft u een idee

hierbij een belangrijke rol om de creativiteit, fantasie, de taalgevoelig-

om Bij Corrie te ondersteunen of voor het

heid en woordenschat verder te stimuleren. Betere taalontwikkeling,

ontwikkelen van een activiteit?

spreekvaardigheid en presentatievaardigheden dragen uiteindelijk bij

Neem gerust contact op om een afspraak te

aan meer zelfvertrouwen in het dagelijks leven.

maken! 010 - 742 04 66
De eerste pilot in maart was volgeboekt. Bij bewezen succes zal het
programma in 2013 verder worden uitgebreid.
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Banenmarkt in Hillesluis
het eind van de dag deze partijen bij elkaar

beoordelen. En er was volop tijd en aandacht

gebracht hebben”. Pastors is vanuit zijn

om mee te denken met werkzoekenden

rol als Programma-Directeur van Nationaal

over een (nieuwe) stap op de arbeidsmarkt.

Programma Kwaliteitssprong Zuid zeer

De aanwezige werkgevers hebben veel

betrokken bij initiatieven op het gebied

afspraken kunnen maken met potentiële

van wonen, werken en scholing die de wijk

werknemers, maar ook de belangstelling

verbeteren.

voor vrijwilligerswerk was enorm.
De organisatie was in handen van stichting

Tijdens de markt voerden werkzoekenden

Feijenoord Werkt, SBAW en stichting

gesprekken met verschillende werkgevers,

Bij Corrie. Het initiatief wordt ondersteund

vrijwilligersorganisaties en opleidingen. Er

door de Deelgemeente. Na deze succesvolle

Eind januari werd er in het Kopblok een

waren zo’n 25 stands met o.a. concrete

markt bekijken de betrokken partijen de

scholings- en banenmarkt georganiseerd.

vacatures, opleidingsmogelijkheden en

mogelijkheden voor een nieuwe banen- en

Marco Pastors verrichtte de openings-

vrijwilligerswerk. Daarnaast was er ook de

opleidingsmarkt na de zomer.

handeling: “Werkgevers zoeken naar mensen

mogelijkheid om een workshop te volgen,

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen

en u zoekt naar werk! We hopen dat we aan

sollicitatietraining te doen of cv’s te laten

met info@bijcorrie.org

Taal Dichtbij

Boodschappen doen
Praatje maken

Bij de ontwikkeling van de wijk speelt de Nederlandse taal een
belangrijke rol. Onder de titel Taal Dichtbij organiseert Bij Corrie
taalcursussen voor mensen in de wijk. Bij Taal Dichtbij leren
mensen op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal zodat
het taalniveau in de wijk stijgt en bewoners meer kansen krijgen.
De taalcursussen worden gegeven op verzoek van organisaties
die in de wijk actief zijn, bijvoorbeeld sport- / hobbyverenigingen,
stichtingen of werkgevers. Cursisten volgen hierdoor een cursus

zoals opvoeding, boodschappen doen, arts bezoek, gesprekken

samen met voor hen bekende mensen. Dit komt ten goede aan de

met buren, in het openbaar vervoer etc.

sociale samenhang en de onderlinge betrokkenheid, maar zorgt

Er is inmiddels vanuit de wijk (maar ook van buiten de wijk) zo veel

ook voor meer draagvlak in de wijk. Individuele aanmeldingen zijn

interesse in Taal Dichtbij dat er een wachtlijst ontstaan is.

daarnaast ook mogelijk.
Een cursus duurt 24 weken en wordt op locatie gegeven door

Taal Dichtbij wordt gefinancierd door de Gemeente Rotterdam als

docenten van Tornante Trainingen die gespecialiseerd zijn in

onderdeel van het Taaloffensief*. Bij Corrie verzorgt de organisatie

laaggeletterdheid en taalbegrip. De nadruk ligt in deze lessen

en administratieve afhandeling van Taal Dichtbij namens en in

op situaties uit het dagelijks leven: cursisten leren de taal door

opdracht van de Gemeente Rotterdam. Bovendien beheert Bij

middel van herkenbare en veel voorkomende praktijksituaties

Corrie het kenniscentrum voor de gemeente.

* Het Taaloffensief is in Rotterdam opgezet om de beheersing van de Nederlandse taal van Rotterdammers te bevorderen en helpt bovendien laaggeletterdheid te bestrijden.
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Riederlaan 200 – 3074 CL Rotterdam – 010 742 04 66
www.bijcorrie.org – info@bijcorrie.org

• Met medewerking van: Lia Trum, De Bree Communicatie • Fotografie: HAL158, MIM Fotografie • Vormgeving: Parthesius Ontwerpen, Breda

Tornante Trainingen is hoofdsponsor
van stichting Bij Corrie.

