Word vrijwilliger bij Taalcarrousel Russisch-Nederlands
Wij zoeken gedreven vrijwilligers voor de goede werking van een interculturele praatgroep van
Nederlandstaligen die Russisch leren en Russischtaligen die Nederlands leren.
In februari 2015 startte Vormingplus Gent-Eeklo en PCVO Het Perspectief met een nieuw initiatief in Gent:
taalcarrousel Russisch-Nederlands. We brengen Russen die hier wonen en Vlamingen die Russisch leren samen
in een praatcafé waarin afwisselend Nederlands en Russisch gepraat wordt. Op die manier leert men elkaars
taal beter spreken en elkaars cultuur beter begrijpen. De gesprekken gaan over dagelijkse dingen, zoals familie,
cultuur, voeding, opvoeding.
● Taalcarrousel heeft plaats om de veertien dagen op zaterdagvoormiddagen van oktober tot juni in Het
Perspectief.
● De begeleiding van is in handen van een poule van gedreven vrijwilligers.
● Er is telkens een duo samengesteld uit een Russischtalige en Nederlandstalige verantwoordelijk voor de
begeleiding. De vrijwilligers spreken onderling af welke duo’s instaan voor de begeleiding.

Wij bieden onze vrijwilligers
● een kans om mee te werken aan een positief project met maatschappelijke meerwaarde
● de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan cursussen van Vormingplus
● een goede begeleiding bij de uitvoering van het takenpakket
● een aangenaam contact met de deelnemers, de mede-vrijwilligers en de projectorganisatoren
● deelname aan intervisies met andere vrijwilligers onder begeleiding van de projectorganisatoren
● inhoudelijke en methodische coaching door de projectorganisatoren
● een vergoeding van de verplaatsingskosten
● een verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Wat verwachten we:
● Begeleiding van de taalcarrousel in duo met een andere vrijwilliger en in een rolbeurt met andere
vrijwilligers.
● Voorbereiden van de bijeenkomsten in afspraak met de duo begeleider door het vastleggen van het
gespreksthema en de gespreksvragen of het voorbereiden van een uitstap. In afspraak met de duo begeleider
worden de vragen ook vertaald van het Nederlands naar het Russisch of omgekeerd.
● Het delen van deze voorbereidingen met de projectorganisatoren.
● De deelnemers verwelkomen en de deelnemerslijst laten invullen.
● Zich kunnen vinden in de aanpak en de doelstellingen van taalcarrousel.
● Zelfstandig kunnen werken.
● Openstaan voor feedback van deelnemers en projectorganisatoren.

● Sociaal voelend zijn. Zich kunnen inleven in de situatie van de deelnemers.
● Creativiteit in de aanpak en de gebruikte werkvormen.

Ben je geïnteresseerd?
Contacteer ons per gemotiveerde e-mail naar janusz.vanhellemont@vormingplus.be of
asia.zarebska@hetperspectief.net Daarna nemen wij contact met je en maken eventueel afspraak voor een
gesprek. Zo krijgen we een beeld van jouw motivatie en kunnen we onze verwachtingen op elkaar afstemmen.

