Dagboek

Warm onthaal van Oekraiense gezinnen op Foyer.

Welkom in Brussel
Beste lezer, hieronder lees je momenten die wij, team PIM, hebben gedeeld
met de Oëkraiense gezinnen waarmee we kennis hebben gemaakt.
Veel leesplezier.

05 APRIL 2022
We verwelkomen vandaag voor het eerst enkele Oekraïense gezinnen die in
Brussel verblijven. In het begin is het nog een beetje onwennig, maar na de
verwelkoming hebben Yousra en Loubna spelletjes voorzien voor de
kinderen waarbij Oekraïens, Engels en al een beetje Nederlands wordt
gebruikt. Ze ervaren al snel welke kinderen snel mee zijn en welke kinderen
en jongeren het wat moeilijker hebben. De ouders hebben een gesprek met
Hilde samen met Maryna die tolkt. We praten er vooral over hoe ze zich
momenteel voelen en hoe het gaat met de kinderen die in een
Nederlandstalige school zijn gestart. Vanuit onze ervaring geven we advies
over hoe de ouders hun kinderen hierbij kunnen ondersteunen. Het is geen
vanzelfsprekende context met kinderen die vaak het gevoel hebben dat het
maar voor even zal zijn. We bekijken ook hoe ze een evenwicht kunnen
vinden tussen de school hier en de Oekraïense lessen die soms online
worden gegeven. De ouders hebben ook veel vragen over school, en dus
plannen we na de Paasvakantie een overleg met ouders, directie en
leerkrachten. De voormiddag gaat zo snel dat het al snel tijd is om samen te
lunchen.

06 APRIL 2022
Vandaag hebben wij een uitstap voorzien en wij gaan het
Natuurwetenschappenmuseum in Elsene bezoeken. Loubna, Patrizia en
Maryna verwelkomen de groep van een 25-tal mensen.
Op het programma staat een bezoek aan het museum en lunch in de
cafetaria. Iedereen is goed op tijd en in het bijzonder de kinderen zijn
nieuwsgierig naar het bezoek.
Tijdens het bezoek is iedereen onder de indruk van de collecties van de
dieren, maar vooral van de galerij van de dinosaurussen en van de
iguanodons. De kinderen en ouders kijken aandachtig naar alle collecties,
nemen veel foto’s en genieten van het bezoek. Maar af en toe komen er
berichten binnen over de oorlog, en dan zien wij angsten tranen in hun ogen.
Ze vertellen ons dat ze echt ongerust zij,n want ze hebben nog familie die in
Oekraïne is. Ze stellen veel vragen over hun toekomst, over school, over
huisvesting. Wij kunnen niet alle vragen beantwoorden maar aan het einde
van de dag hebben onze Oekraïense vrienden toch een leerrijke en relaxte
dag gehad.

07 APRIL 2022
Het is 10u30, we hebben afgesproken aan de Horta galerij dicht bij het
Centraal Station. De groep trotseert de regen en komt zelf met openbaar
vervoer tot aan de ingang. Nieuwsgierig ontdekken ze de expo van Frida
Kahlo. We merken meteen op dat de expo helemaal in het Frans en
Nederlands is. Maar al snel vinden we een alternatief om alle tekstjes ook in
het Oekraïens te verkrijgen, dit dankzij een applicatie. Foto per foto, beeld per
beeld, verhaal per verhaal genieten ze van alles wat er te zien valt. Ze namen
verschillende sfeerbeelden, een paar leden van de groep vroegen of Loubna
foto’s van hen wou trekken. De rondleiding komt tot zijn einde, nog 1 mooie
groepsfoto en we kunnen vertrekken. Bij het afsluitmoment bekijken we
alvast samen het programma van volgende week dinsdag, dan staat een
bezoek aan Brussel centrum en het Atomium op de agenda. De ouders
beginnen reeds vlotter hun weg in de stad te vinden en maken handig
gebruik van hun GSM om het openbaar vervoer te gebruiken.

12 APRIL 2022

Vandaag ontvangen wij 19 volwassenen en 19 kinderen voor een bezoek van
het Atomium. Het enthousiasme is heel groot en de kinderen en
volwassenen zijn onder de indruk van zo een uniek monument. Ze genieten
van een prachtig uitzicht over de stad en ze nemen veel foto’s. En wij voelen
dat de banden tussen ons sterker en sterker worden: de kinderen komen ons
vaak knuffelen en ze proberen met ons te communiceren. Als wij ons
verplaatsen, zingen wij liedjes in het Nederlands. De kinderen leren snel maar
hun ouders zingen ook mee.
Na het bezoek aan het Atomium, dat lang geduurd heeft, nemen wij de metro
richting het centrum. Tine, de gids van Brusselsbinnestebuiten begeleidt ons
door het centrum van Brussel. Ze doet het volledig gratis en wij appreciëren
dit enorm. Eerste stop is de Kunstberg waar ze de geschiedenis van Brussel
vertelt. Onze vrienden uit Oekraïne stellen haar veel vragen: ze willen weten
waar het goed wonen is in Brussel, de namen van alle koningen van België, ...
Zelfs de kinderen stellen veel vragen.
Volgende stop is Manneken Pis en daarna eindigt onze tour op de Grote
Markt. Het is echt een superdag geweest voor groot en klein.

13 APRIL 2022

Vandaag werd de groep in twee verdeeld. De ouders gingen naar de Munt, ze
kregen een rondleiding in de coulissen van de opera. We werden heel goed
ontvangen door de gids. Hij sprak verschillende talen, legde alles goed uit, en
Maryna kon alles vertalen. De ouders hadden veel vragen en elke vraag werd
beantwoord. Het was heel mooi. De ouders namen veel foto’s.
De kinderen hebben twee toffe activiteiten gedaan. Eerst mochten ze
zichzelf tekenen op een kaartje. Dit ging als pion dienen om te gebruiken op
het ganzenbord. De bedoeling was om tijdens het spelen zoveel mogelijk
kennis te maken met nieuwe werkwoorden, ze oefenden op uitspraak en
leerden nieuwe woordjes kennen. De kinderen doen hard hun best om de
woordjes correct uit te spreken. Soms vinden ze woordjes wel eens grappig
omdat het in het Oekraïens een andere betekenis heeft.
Voor het tweede deel hebben de kinderen meegedaan aan een creatief
atelier met onze collega Celine. Ze hebben eitjes versierd met veel
verschillende kleuren. De kleuren van de Oekraïense vlag, geel en blauw,
kwamen vaak terug.
12:00 het is tijd voor de lunch, lekkere soep gemaakt door onze collega
Kenza, met gezonde pizza’s en als dessert fruitsla en/of yoghurt. Samen
hebben we genoten van een laatste maaltijd. Voordat ze vertrokken waren
de ouders heel dankbaar, ze zijn persoonlijk elek collega komen bedanken en
begroeten, soms met een stevig hand en soms met een warme knuffel.

Met veel dank aan HaBilNet
ДЯКУЮ
Dank u

