Dagboek

Warm onthaal van Oekraïense gezinnen op Foyer

Welkom in Brussel
Beste lezer, hieronder lees je momenten die wij, team PIM, hebben gedeeld
met een vijfentwintigtal ouders, kinderen en jongeren.
Veel leesplezier.

Kennismaking
05 juli 2022
Vandaag starten we de zomer met activiteiten met
Oekraïense gezinnen. We hebben afgesproken op Foyer
om alle nodige informatie te delen met elkaar. Een aantal
ouders, kinderen en jongeren waren aanwezig. Ze
hebben extra vragen gesteld en schreven zich in voor
verschillende activiteiten. De groep was klein, daarom
contacteerden we de andere gezinnen telefonisch die
meteen aanvaardden om in een WhatsApp groep te
worden gezet. Voor heel de zomer loopt onze
communicatie via WhatsApp, dit om het gemakkelijk te
houden voor de gezinnen die specifieke vragen hebben.
We hebben dit moment afgesloten op een gezellige
manier met koffie en hapjes.

Brussel leren kennen
06 juli 2022
Vandaag was het de eerste activiteit met de Oekraïense
gezinnen. Op het programma stond mini Europa bezoeken en
een rondleiding in het Atomium. De kinderen waren onder de
indruk dat ze in het Atomium konden wandelen. Heel
nieuwsgierig en geïnteresseerd wandelde de groep rond, altijd
met hun telefoon bij de hand om verschillende teksten te
scannen en te vertalen naar het Oekraïens.
In Mini-Europa waren ze vooral op zoek naar monumenten die
ze zelf kenden, sommigen herkenden plekken waar ze al
naartoe waren geweest, anderen zochten plekken die ze vanuit
boeken of televisie kenden. Ze trokken onderling veel foto’s.
Voor een eerste dag verliepen de contacten heel vlot. We kijken
uit naar het vervolg van deze zomer.

Zoo van Antwerpen
12juli2022
Vandaag was de tweede activiteit. Op het programma stond het bezoeken van
de Zoo van Antwerpen. We hebben aan het Noordstation van Brussel
afgesproken en trokken samen met de trein naar Antwerpen.
Een paar leden van de groep vonden het Centraal station (Antwerpen) heel
mooi. Onderweg naar de zoo vonden sommigen het grappig om te merken hoe
dicht de zoo bij het station lag en dus midden in de stad. Toen we ter plaatste
waren was iedereen vrij om de zoo te verkennen op eigen ritme. De
begeleiders liepen rond om met iedereen wat te praten en te helpen waar
nodig.
Zowel de kinderen als de volwassenen waren heel nieuwsgierig. Iedereen
volgde zijn eigen tempo, sommigen hebben een kortere wandeling gedaan en
zijn gezellig rond een tafeltje gaan zitten, anderen vonden het fijn om nog eens
rond te lopen in de zoo om sommige dieren terug te zien. Een deeltje van de
groep is tot de laatste minuut in de zoo gebleven. Op het einde van het bezoek
konden de kinderen in het water spelen en hiervan hebben ze, met de hitte,
zeker genoten. We vertrokken moe terug naar Brussel maar vooral met veel
herinneringen.

Nederlandse activiteiten op
Foyer
13juli2022
Vandaag hebben we taalactiviteiten gedaan op Foyer. Deze activiteit is enkel
voor de kinderen en jongeren die naar een Nederlandstalige school gaan of de
intentie hebben om zich in een Nederlandstalige school in te schrijven.
Het was een heel interessant moment, de openheid van de jongeren van onze
groep om een nieuwe taal te leren is groot. We speelden een gezelschapsspel
met verschillende kaarten waar gevarieerde woordenschat opstond. Hiernaast
waren er ook kaartjes met dieren op. Bij de kaartjes met dieren legden we
steeds een link naar de Zoo van Antwerpen. Een van de jongens vond het
woord ‘toekan’ hilarisch, dit is ook het woord die hem het meest is bijgebleven.
Een andere meisje vond de zin ‘een geschenk ontvangen en geven’ een
speciale zin.
Op het einde waren de jongeren heel dankbaar, ze zeiden expliciet dat ze het
een toffe activiteit vonden en dat ze nog andere woordenschat willen leren.
Een van de jongens wil de dagen van de week, maanden en seizoenen leren,
daar gaan wij voor de volgende sessie zeker de nadruk op leggen.

kinderboerderij
20juli2022
Vandaag besloten we om de taalactiviteit buiten Foyer te plannen. We
gingen naar Kinderboerderij Maximilian.
Onderweg hebben we wat woorden geleerd: belangrijke woordenschat
om de weg te kunnen vragen en woorden/voorwerpen die we rond ons
zagen zoals; de weg, richtingen, verkeerslicht, fietspad, vervoer,
bomen, link, rechts, rechtdoor enz.
Ter plaatse hebben we een rondleiding gekregen en konden meedoen
en helpen met de dieren te verzorgen, we zetten de konijntjes uit hun
kooi, we gaven eten aan alpaca’s, we probeerden de kippen te vangen
om ze op hun plaats te zetten, we kamden de paarden enz.
Tegelijkertijd leerden en oefenden we nieuwe woorden.
De jongeren toonden heel het bezoek door interesse, ze vroegen zelfs
of er in de toekomst nog activiteiten bij de boerderij zouden
plaatsvinden.

Nederlandse activiteiten op
Foyer
09augustus2022

Dankzij de feedback van de jongeren tijdens de vorige
taalactiviteit hebben we vandaag de focus gelegd op de
dagen van de week en de maanden van het jaar. De jongeren
waren zeer betrokken en deden aandachtig mee. We hadden
een leergierige groep die op een aangename manier de
woordenschat oefende. We hebben een paar leuke oefeningen
gedaan om nog een paar werkwoorden bij te leren, dit aan de
hand van mime-activiteiten.
De jongeren kregen verschillende blaadjes mee met alle
woorden die we deze zomer hebben geleerd, ze vonden het
fijn omdat ze dit schriftelijk op papier veel duidelijker vonden.
Met nieuwe kennis van verschillende woorden ronden we onze
dag af.

Oostende
10augustus2022

Een paar weken terug hadden we de activiteit naar Oostende gepland. Spijtig
genoeg hebben we deze moeten verplaatsen omdat er een hittegolf was en
verschillende treinen werden afgelast. Toen we dit vertelden in de WhatsApp
groep vonden de deelnemers dit erg jammer. Ze keken er zo naar uit om aan zee
te zijn. We besloten om de uitstap naar de zee op een andere moment te plannen.
Vandaag vertrokken we dus naar de zee, ze waren er klaar voor, een hoed tegen
de zon, zonnecrème, een parasol en we vertrokken.
We hebben de perfecte dag gekozen om naar zee te gaan, zon met een beetje
frisse lucht. Een paar leden van de groep hebben zich meteen omgekleed en
liepen naar het water, anderen genoten van de zon, de kinderen liepen de hele tijd
van het water naar het zand en terug.
We hebben er zo hard van genoten dat we de trein terug bijna misten.
Verschillende leden van de groep hebben gezegd ‘wij komen deze week zeker
terug om te genieten van de zonnige dagen, we weten nu hoe we dat het best
doen.’

Plantentuin Meise
16augustus2022
Vandaag gingen we naar de plantentuin van Meise. We kwamen
binnen in het park en er waren verschillende routes die je kon volgen.
De groep werd opgesplitst zodat iedereen zelf kon kiezen naar welke
richting ze gingen.
De tuin was zo groot dat we elkaar bijna niet hebben ontmoet. We
zagen elkaar terug op het einde van de dag. Iedereen deelde zijn
ervaring, ze vertelde welke planten ze allemaal hadden gezien en
welke delen van de tuin ze hadden bezocht. Iedereen vond de serres
het mooiste deel van de tuin en ze waren verrast dat je buiten de
serres nog kilometers kon wandelen doorheen verschillende decors.
Toen we vertrokken, heeft een van de dames gezegd dat ze
nieuwsgierig was hoe de tuin eruit zal zien tijdens de herfst- en
winterperiode.

Walibi
13augustus2022
Walibi
Vandaag sluiten we af met een grote activiteit. Onderweg naar Walibi werden de hele
tijd vragen gesteld: Gaat het de hele dag regenen? Wordt het leuk? Hebben we tijd om
alle attracties te doen? Tot hoe laat blijven we? Zoveel verschillende vragen, wij voelen
hoe opgewonden ze waren en hoeveel ze er zin in hadden.
Toen we toekwamen in Walibi heeft de groep zich opgesplitst. Sommigen liepen
meteen naar de hevige attracties, andere begonnen met de kalmere. We zagen hen
heen en weer lopen en liepen van het ene groepje naar het andere.
Voordat we aan de dag begonnen vroegen een paar mama’s of ze langer dan het
aangekondigd uur mochten blijven. Wij als begeleiders hebben hen beloofd dat ze
tegen het aangekondigd uur alle attracties zouden gedaan hebben en dan vast moe
zouden zijn.
Een paar uurtjes later waren ze allemaal op de afgesproken plek, moe maar voldaan.
We hebben afscheid genomen in Brussel waar elk gezin terug naar zijn woonplek
keerde.

tot slot..

In september starten alle kinderen en jongeren op school, meestal in een speciale
opvangklas. Een aantal zijn reeds eind vorig schooljaar gestart. Ze kunnen voor
vragen over school altijd bij ons terecht. Voor de volwassenen beginnen er nieuwe
uitdagingen. Vaak woont men nog in opvangplaatsen of gastgezinnen en nu moet
men op zoek naar een eigen woning. Ook het vinden van werk is voor hen prioritair.
Ze vertelden dat er hier en daar al gezinnen terugkeren. Maar voor de gezinnen die
nog hier blijven zijn er nog heel wat stappen te zetten. Eén dag ging er iemand mee
vanuit beleid (VGC) om de noden van de mensen te ervaren. Dus hopelijk gaat men
ermee aan de slag!

Met veel dank aan HaBilNet
ДЯКУЮ
Dank u

