Jaarbeeld 2019
Doenvermogen
’Weten is nog geen doen’ is de titel van een WRRrapport uit 2017. Hierin is onderzocht wat de burger nodig heeft om redzaam te zijn. Er is gekeken
naar de mentale vermogens die iemand nodig heeft
om zich in de moderne samenleving staande te houden. Kan iemand een plan maken, met tegenslagen
en verleidingen om gaan? Het is één ding om te
weten dat je moet bewegen, maar een ander ding is
dat je het ook echt gaat en blijft doen. Daarvoor is
de term doenvermogen bedacht. Het doenvermogen
van mensen blijkt begrensd en neemt af door stress.
Hoewel doenvermogen vooral een kwestie van aanleg en intelligentie is, kun je mensen wel specifieke
vaardigheden bijbrengen. Verwacht daar echter
niet te veel van, stelt het rapport. Er zijn weinig
programma’s die een structureel effect hebben. Het
rapport adviseert de overheid om met het doenvermogen van burgers mee te bewegen. Burgers moeten de wet niet alleen kennen, maar ook ’kunnen’.
De bevindingen van het WRR-rapport sluiten aan
bij onze praktijkervaring. Onze werkwijze is doordrongen geraakt van de beperktheid van het doenvermogen van mensen. Daarbij geldt: problemen
van mensen dienen bij voorkeur opgelost worden.
Als dat echter niet lukt, is een omgangsregeling
met problemen treffen een realistisch alternatief.
Zo proberen we vooral de mensen die een precair bestaan leven te
ondersteunen, met hen mee te denken en te bemoedigen. Zo proberen
we de maatschappij voor hen doorwaadbaar te maken. Dit jaarbeeld
geeft een indruk hoe wij dat in 2019 hebben gedaan. Projecten zijn
aanvullend op basisactiviteiten en zorgen voor nieuwe inzichten en
kennis. Ook de stagiairs dragen daar aan bij. Hun ervaringen en observaties zijn voor ons waardevol. In dit jaarbeeld daarom ook aandacht voor een aantal van hun afstudeeronderzoeken.
Naast algemene informatie wordt onze inzet in 2019 op 4 manieren
kort gepresenteerd: vanuit de invalshoeken van Mensen verbinden,
Samen redzaam zijn, Helpen met basisvaardigheden en Meehelpen
met belemmeringen. Een doorkijkje in de MST-agenda en 7 portretten van mensen die bij het MST betrokken zijn, dragen bij aan een
completer beeld van ons centrum in 2019.
Rob van der Zwan
Directeur MST | Mensen in beeld houden
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Algemeen
Het MST is een huis van verbinding. Het MST is een stedelijk centrum voor maatschappelijke dienstverlening dat mensen ondersteunt en met elkaar verbindt. Het MST is in 1989 opgericht door 2 religieuze
congregaties (MSC en FDNSC). Optrekken met mensen die achterblijven in de samenleving was het doel;
mensen in beeld houden de missie. Verbinding is de kernwaarde en Verbinden is de kernhandeling van de
MST-activiteiten. Het MST is gevestigd in het centrum van Tilburg, vlakbij het station. Bezoekers komen
uit Tilburg, maar het MST heeft ook een bescheiden regiofunctie. Professionals en vrijwilligers organiseren
educatie, ontmoeting en ondersteuning op basis van gezamenlijkheid en onderlinge betrokkenheid.

Partners
Basisactiviteiten
De basisactiviteiten zijn gegroepeerd in drie
pijlers: Non-formeel leren, Gastvrijheid en
Participatie en Ondersteuning. Het actuele
aanbod van activiteiten wisselt, maar is altijd
onderdeel van één van de pijlers. Het MST
biedt ambulante ondersteuning met de MSTbus. De bus wordt ingezet voor het opruimen
van vervuilde huizen, afvoeren van spullen
naar de vuilstort, het verhuizen van minima,
vluchtelingen, ouderen.

Het MST maakt deel uit van samenwerkingsverbanden, zoals het
gemeentelijke ondersteuningsprogramma Meedoen en sociale
stijging (Menss) en het Taalnetwerk Midden-Brabant (TNW-MB).
Vanuit het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) is 2 keer
per week een maatschappelijk werker aanwezig. Het MST heeft
een groot netwerk met tal van instellingen in Tilburg en de regio.
Het biedt ook stageplaatsen voor studenten van Social Work van de
Avans hogeschool.

Fondsen

Projecten 2019
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MST Present (start september 2018)
Het Project MST present articuleert en ontwikkelt de
presentiewerkwijze, waarbij er ook aandacht is voor
zingevingsvraagstukken.
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Streetwise en Realistisch (start maart 2019)
Het project ’Streetwise en Realistisch’ is een driejarig project van het MST en het justitiepastoraat
(onderdeel van de Dienst Geestelijke Verzorging) van
de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het zoeken naar
een nieuw bestaansperspectief voor gemotiveerde exgedetineerden vanuit het MST staat centraal.
Klokken gelijkzetten (afgerond oktober 2019)
Het MST heeft met ongeveer 200 Somalische mensen
contact. Het project is gericht op de Tilburgse Somaliërs waarbij de aandacht gaat naar contact maken,
uitwisseling en ondersteuning.

Via samenwerking en projecten krijgen de
basisactiviteiten een verdiepingsslag. Het MST
voert verscheidene projecten uit met een looptijd
van 2 á 3 jaar. Onze projecten worden mogelijk
gemaakt door de bijdragen van fondsen: KNR
Projecten in Nederland, Stg. Jacques de Leeuw,
Stg. Dioraphte, het Oranje Fonds, het VSBfonds, Boekenschop, Stg. RCOAK, Stg. Thomas
van Villanova, Stg. Rotterdam, SIOC, Haëlla
Stichting, Stg. Het R.C. Maagdenhuis, het Kansfonds en Fonds Fransciscus.

Noodhulp
Financiële noodhulp voor mensen is kruipolie
voor ons werk. De Vincentiusvereniging, Stichting
Steunfonds Trouwlaanparochie, het Bekkersfonds,
Stg. Wesselmann, het Tilburgse Ondersteuningsfonds, en diverse kerken en congregaties maken
die noodhulp mogelijk.

1. Mensen verbinden
Het MST is een maatschappelijke aanlegsteiger. Het MST wil gastvrij zijn. Jaarlijks passeren veel zoekers
en bezoekers de deuren van het MST; mensen met verschillende achtergronden, vragen en problemen.
Ze bezoeken spreekuren, doen mee aan activiteiten en cursussen, pakken vrijwilligerswerk op. Anderen
zoeken advies of gesprekpartners om persoonlijke kwesties mee door te nemen. We moedigen onderlinge
ontmoeting en uitwisseling aan. Sociale processen vormen een belangrijke basis voor ons ondersteunende
werk. Hieronder een getalsmatig doorkijkje van de bezoekers in 2019.

Man/vrouw
Van de ingeschreven personen was 44% man
en 56% vrouw.

Personenverkeer
In 2019 waren ruim 1000 mensen bij het MST ingeschreven voor een activiteit of voor ondersteuning.
Niet alle bezoek wordt geregistreerd. Mede op basis
van koffie- en theeverbruik schatten we dat in 2019,
in lijn met 2018, 1200 mensen ongeveer 2000 keer
per week het MST bezochten.
Het MST is de wereld in een notendop in Tilburg.
In 2019 waren een kleine 100 verschillende nationale
achtergronden vertegenwoordigd
in het centrum.
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Land		%
Somalië
12
Polen
8
China
7
Marokko
6
Syrië
5
Turkije
4
Eritrea
2
Afghanistan
2
Nederlandse Antillen
2
Spanje
1
Nederland
20
Overige
31
		
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

			
1
5041
Oude stad, Theresia & Bouwmeesterbuurt
2
5042
West, Het Zand
3
5046
Oude stad, Hasselt & Goirke
4
5038
Oude Stad, Centrum & Sint Anna
		
(gedeeltelijk)
5
5025
Oude stad, Korvel & Sint Anna (gedeel		
telijk), Oerle (gedeeltelijk)
6
5021
Oude Stad, Broekhoven/Fatima
7
5049
Stokhasselt + Buitengebied Noord
8
5014
Oude stad, Loven/Besterd, Groeseind
9
5011
Noord Heikant
10 5037
West, Zorgvlied & De Reit
Overige
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2. Samen redzaam zijn
NETWERK ALS BASIS SAMEN REDZAAM ZIJN COACHING BY COMMUNITY
Het MST zet in op samen redzaam zijn. Dit is onze visie. Persoonlijke netwerken zijn voor iedereen belangrijk,
maar niet iedereen heeft ze. Dat maakt mensen eenzaam en geeft het gevoel er alleen voor te staan. Individuele
problemen hebben altijd een sociale dimensie. Netwerken spelen vaak een rol in oplossingen voor problemen. Onze
activiteiten zijn een samenspel tussen betaalde krachten, vrijwilligers en stagiairs. Het netwerk is de grondvorm van
dit samenspel: een groep mensen die nauw met elkaar in contact staat; een lichte en tijdelijke gemeenschapsvorm.
Aandacht, bemoediging, onderlinge steun zijn hierin belangrijk. ’Coaching by community’ noemen we dat. De betaalde
krachten letten op de sociale dynamiek en geven een lichte aansturing. Vrijwilligers, stagiairs, stafleden en bestuur vormen
de belangrijke knooppunten.

Vrijwilligers
In 2019 waren er gemiddeld 190 mensen op vrijwillige basis
actief bij het MST in een breed spectrum van activiteiten.
Ruim 50%heeft een Nederlandse, 9% een Somalische en 5%
een Marokkaanse achtergrond. Overige vrijwilligers hebben
diverse nationale achtergronden.

Team
Begin 2020 bestaat het team uit 11 mensen,
goed voor 8.3 fte. Het gaat om Bic Driessen,
Marieke van Geelen, Nienke Kemper, Bouke
Kuurstra, Nadir Martinali, Hans Poort,
Marianne Stoop, William Theuvenet, Lydia
Verhagen, Anne Zeegers en Rob van der Zwan.

Stagiairs
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In 2019 waren 9 stagiairs actief bij het MST. Sam
van de Ven, Sanne Maring, Anastasia Sandriman,
Thijs Geertman, Pieter Kostman en Jonathan Busscher deden dat in het kader van hun opleiding Avans
Social Work. Femke Kelch en Iris de Louw volgden
Health & Social Work Associate degree. Yonista
Laval deed dat in het kader van de opleiding gezondheidswetenschappen aan de HAN.
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Bestuur
Patrizia Marcucci heeft afscheid genomen als bestuurslid. Haar plaats is ingenomen door Paula Sukel. Begin 2020
bestaat het bestuur uit Eric van den
Einden (vz), Bernie Spronk (secretaris),
Pieter van Mol (penningmeester), Marjo
Frenk, Paula Sukel. Adviseurs: Zr. Lies
Alkemade fdnsc, P. Jan Jetse Bol msc.

3. Helpen met basisvaardigheden
Taalonderwijs is belangrijk in het MST-aanbod. Taalachterstand is vaak deel van een grotere maatschappelijke problematiek van mensen. In 2019 is het MST verder gegaan
om het taalonderwijs te verbinden met het verbeteren van
andere basisvaardigheden. Als kernpartner van het Taalnetwerk Midden-Brabant doen we dat ook in groter verband. Er
zijn hier 4 programmalijnen: het (h)erkennen van laaggeletterdheid, het bereiken van laaggeletterden, het aanbod van basisvaardigheden
en de programmalijn begrijpelijke taal. Ook hier wordt taalonderwijs gezien als onderdeel van het verbeteren van basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.

Leren in de klas
Leren in de klas, de klassieke leeromgeving,
gebeurt in de Taalschool. De tweede verdieping van het MST is met 4 klaslokalen
hier speciaal voor ingericht. Mensen kunnen
het Nederlands op verschillende niveaus
leren.

Organisatie

Leren buiten de klas
Leren buiten de klas gebeurt
vooral in de Huiskamer. Het doel
is verbetering van praktische
vaardigheden. In een persoonlijke
setting of in kleine groepjes wordt
gewerkt aan verbetering van basisvaardigheden.

Hans Poort is de coördinator van de Taalschool. Marieke van Geelen is nauw
betrokken bij het Taalnetwerk Midden-Brabant. Anne Zeegers heeft in 2019
een deel van Mariekes taken bij het Taalnetwerk overgenomen. Marieke zal in
2020 de coördinatie overnemen na de pensionering van Hans. Marianne Stoop
is 2019 in dienst gekomen voor administratieve ondersteuning van de Taalschool. Het aantal docenten bij de Taalschool lag in 2019 tussen de 20-23.

Contact & steun
De contacten met mensen in de diverse spreekuren van het MST
zijn gericht op ondersteuning op diverse gebieden. Deze contacten
vormen ook een laagdrempelige manier om bezoekers uit te nodigen
bij het MST onder begeleiding aan de slag te gaan om basisvaardigheden te verbeteren.

Deelnemers 2019
In 2019 zijn er 581 bezette cursusplaatsen voor taal en 53 voor
digitale vaardigheden. Daar zijn 446 individuele deelnemers bij
betrokken. De aantallen verwijzen naar geregistreerde deelnemers
en hebben vooral betrekking op ’Leren in de klas’. Het aantal deelnemers bij ’Leren buiten de klas’ en ’Contact en steun’ is lastig
vast te stellen. Naar schatting gaat het om 350 bezoeken per jaar.

MST en het Taalnetwerk
Het MST is kernpartner van het Taalnetwerk Midden-Brabant naast
ContourdeTwern, ROC en Bibliotheek Midden-Brabant. De grafiek
geeft een overzicht van het aantal deelnemers bij deze organisaties
in de afgelopen 5 jaar (voor 2019 waren de cijfers van ContourdeTwern en bibliotheek Midden-Brabant nog niet beschikbaar).

Onderzoek
Hoe help je 55-plussers digitaal vaardiger
te worden? Onderzoek Thijs Geertman
Na een stage bij het MST in 2019 studeerde Thijs Geertmann af aan de Avans
Hogeschool. Om te kijken of de behoefte
van mensen aansluit bij het digitale aanbod van MST deed Thijs een afstudeeronderzoek naar de behoefte van 55-plussers
die niet digitaal vaardig zijn.
Op basis van de analyse van semigestructureerde interviews concludeert Thijs dat
deelnemers ontzettend tevreden zijn over
de inhoud van de lessen en de manier van
lesgeven. Minder tevreden zijn ze over de
indeling en soms grote niveauverschillen
in een groep. Verder is de computer nog
steeds moeilijk voor veel mensen en wordt
deze weinig gebruikt. Tablet of smartphone worden wel gebruikt. Veel instanties
hebben ook een app ontwikkeld waarop ze
te bereiken zijn.
Thijs heeft de volgende aanbevelingen. De
computerinloop is uniek en de helft van de
respondenten zou het liefst 1 op 1 begeleiding willen. Dit kan bij de inloop maar
toch is de inloop minder populair dan
klassikale lessen. Aanbeveling is om dit
meer te promoten en duidelijk te maken
dat er iets unieks is voor de doelgroep.
Een gestructureerd intake formulier
gebaseerd op de basisvaardigheden kan
voorkomen dat er een te groot niveauverschil zit in een groep. Maak het MST
meer tablet of smartphone gericht. Dat is
een uitkomst voor mensen wanneer het op
de computer niet lukt. Als het MST voldoet aan deze aanbevelingen - aldus Thijs
- speelt het perfect in op de behoeftes van
de niet-digitaal-vaardige ouderen.
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4. Meehelpen bij belemmeringen
Veel bezoekers leven op een bestaansminimum. Ze zijn afhankelijk van uitkerende instanties om rond te komen. Contact met instanties, mede door de digitalisering, wordt voor hen steeds complexer. Mensen raken de weg kwijt in
de bureaucratie, steeds opnieuw. Zij kunnen niet goed meekomen in de routes en routines in de maatschappij. Het
belemmert hen in wat het Tilburgse college noemt een ’gezond en gelukkig’ bestaan in Tilburg. Het MST denkt en
helpt mee bij belemmeringen. Dat gebeurt via spreekuren en trajecten, door ’present’ te zijn of door aandacht voor
levensvragen en zinvragen. Zo komt het MST ook doelgroepen op het spoor waarvoor extra aandacht en ondersteuning zinvol is. In 2019 zijn projecten uitgevoerd rondom Somaliërs en ex-gedetineerden. Verder zijn de afstudeerprojecten van studenten die bij het MST stage hebben gelopen waardevol voor ons.

Onderzoek
Organisatie
Zinvol helpen vraagt visie, inzicht en kennis. Contact moet
breder zijn dan een functioneel contact. Een presentiehouding is daarom fundamenteel. Het doet er toe te weten wat
er speelt en beweegt in de levens van mensen en hoe zij
dat zelf duiden. Daarnaast is wegwijs zijn in het Tilburgse
sociale domein van belang. Anne Zeegers, Bouke Kuurstra
en Nadir Martinali zijn jonge professionals die dagelijks de
spinnen in het MST-helpweb zijn. Jules Termeer en Katia
Fonseca zijn vanuit IMW 2 keer per week aanwezig om
aan te sluiten bij de ondersteuning. Lydia Verhagen
coördineert en adviseert.
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Spreekuren
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Het MST heeft verschillende spreekuren waar
mensen hun persoonlijke problemen kunnen voorleggen. Vrijwilligers spelen hier een belangrijke rol.
Wekelijks is er gemiddeld 13 uur beschikbaar, goed
voor 50 contacten. Het Taalhuisspreekuur geeft
informatie rondom laaggeletterdheid en verwijst
mensen door naar partners in het Taalnetwerk. Het
Taalschoolspreekuur is er voor mensen die taalles
krijgen: intakes en toetsing. Het Ombudsteamspreekuur en het Gasthuisspreekuur helpen mensen
met praktische, financiële en maatschappelijke
problemen (schulden, huisvesting, uitkering etc.).

Hoe help je psychisch kwetsbare mensen? Onderzoek Merel van Rozendaal
Na een stage bij het MST in 2018 studeerde
Merel van Rozendaal in 2019 af aan de Avans
Hogeschool. Zij deed een onderzoek naar psychische kwetsbaarheid. Veel psychisch kwetsbaren
mijden zorg, omdat de wachttijden vaak te lang
zijn en de kosten van bijvoorbeeld zorg en dagbesteding te hoog. Stigmatisering vanuit de maatschappij
en vanuit de GGZ zelf speelt ook een rol. Merel
wilde helder krijgen wat de werkzame factoren
zijn in de hulp- en dienstverlening aan mensen met
een psychische kwetsbaarheid die anders uit beeld
dreigen te raken.
Naast een literatuurstudie over werkzame factoren in de hulp- en dienstverlening aan mensen met
een psychische kwetsbaarheid nam Merel interviews af bij twee steekproeven onder de doelgroep
en de medewerkers/vrijwilligers van het MST.
De belangrijkste werkzame factoren - aldus Merel
- beginnen met het feit dat er niks ’moet’. Men
mag, maar men hoeft niet met een hulpvraag te
komen. De persoonlijke en inclusieve houding
van de werknemers en vrijwilligers is belangrijk.
De ervaringskennis van zowel medewerkers als
vrijwilligers wordt ingezet en verder het aangaan
van sociale relaties tussen mensen binnen de
organisatie.
Wat ook een rol speelt is het aanbod van zowel
muzisch-agogische als praktische activiteiten.
Dat de activiteiten niet specifiek gericht zijn op
mensen met een psychische kwetsbaarheid, werkt
anti-stigmatiserend. Tenslotte de gecreëerde
leefwereld van het MST: men kan koffiedrinken,
eten, les volgen en hulp krijgen en geven. Deze
wederkerigheid zorgt voor empowerment omdat
cliënten verschillende rollen binnen de organisatie
innemen.

Trajecten
Levensvragen
Het MST besteedt aandacht aan zingevingsvragen rondom het eigen levensverhaal van mensen. Hen helpen in het
duiden van hun levensverhaal voorziet in
een grote behoefte. Eén voorbeeld hiervan, in een lichte vorm, zijn de wekelijkse
bijeenkomsten in de Verhalenkamer.

Menss is een ondersteuningsaanbod van de gemeente
Tilburg dat door vier Tilburgse partners wordt
uitgevoerd: MST, De Krachtcentrale 013, Feniks en
ContourdeTwern. In 2019 heeft het MST 116 Mensstrajecten verzorgd. Er is een aparte brochure ’Menss
helpt je vooruit’ beschikbaar met een uitvoerige rapportage over de uitvoering van Menss in 2019.

Streetwise en Realistisch
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Voorjaar 2019 is ’Streetwise en Realistisch’ van start gegaan
met Lydia Verhagen als projectleider. Het is een driejarig
project met het justitiepastoraat als belangrijke samenwerkingspartner. Het project betreft de re-integratie van (ex)
gedetineerden waarbij de omgeving, de activiteiten en de
ondersteuning van het MST worden ingezet. De expertise van
het MST is het bestaansperspectief helpen ontwikkelen en
ondersteunen bij de (ex)gedetineerde, beginnend tijdens de
detentie en doorlopend in de periode daarna. Lydia Verhagen
is de verbindende schakel tussen het MST en de Penitentiaire
Inrichting (PI) in Vught. Re-integratie heeft meer kans van
slagen wanneer er veranderingen in gang worden gezet die
het bestaansperspectief van een (ex)gedetineerde positief
beïnvloeden. De eigen levensloop van de deelnemers staat
centraal in combinatie met een persoonsgerichte aanpak. Het
project is niet gericht op grote aantallen deelnemers. Het
gaat om een beter zicht krijgen op werkzame factoren in de
MST-omgeving bij de re-integratie van (ex)gedetineerden.
In 2019 zijn enkele deelnemers tijdens hun detentieperiode
ingestroomd. Er is echter vooral voorwaardendscheppend
werk gedaan. Naast het maken van voorlichtingsmateriaal
is er consciëntieus gewerkt aan de opbouw en vorming van
werkgroepen van vrijwilligers die een rol spelen in de verdere
realisering van het project. Ook is er een klankbordgroep
opgericht. De leden hiervan zijn werkzaam bij justitie en
justitiepastoraat, Tilburg University, Fontys, Instituut Maatschappelijk werk en het Veiligheidshuis.
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Onderzoek
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Van bruggenhoofd naar steppingstone
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Somaliërs vormen een belangrijke groep in het MST.
Veel Somaliërs kunnen maatschappelijk niet goed
meekomen. Zij waren in 2019 een doelgroep via het
project ’Klokken gelijkzetten’ met Bouke Kuurstra
als projectleider. Via dit project zijn 160 Somalische
mensen geholpen met maatschappelijke vragen, het
aanleren van basisvaardigheden en doorverwijzingen
naar Nederlandse taal. Daarnaast is er belangrijke
kennis opgedaan.
De Somalische gemeenschap is geen gesloten blok
maar een groep in transitie, een netwerk van mensen
die een Somalische achtergrond en de taal gemeenschappelijk hebben, maar slechts gedeeltelijk een
geschiedenis, gebruiken en opvattingen met elkaar
delen.
Somaliërs kennen onderlinge solidariteitssystemen.
Mensen doen een beroep op elkaar als het nodig is.
Deze ’burenhulp’ heeft een schaduwkant, omdat de
circulerende informatie over de Nederlandse samenleving niet altijd correct is.
Ons uitgangspunt Somalische vrijwilligers te werven
voor een brugfunctie naar de Somalische gemeenschap, bleek niet adequaat. Het veronderstelt een
homogene Somalische gemeenschap. Somalische
mensen werden op deze manier overvraagd. Er zijn
weinig Somalische mensen die het Nederlands goed
beheersen en de Nederlandse samenleving goed
begrijpen. In plaats van te streven naar brugfuncties
is het beter om uit te gaan van ’steppingstones’. Vertrouwensfiguren binnen het Somalische netwerk die
een verbindende rol kunnen spelen. Voorkomen moet
worden dat zij door allerlei partijen overvraagd
worden. De werkwijze is naast functioneel eerder relationeel. Het gaat om mensen met een Somalische
achtergrond die de Nederlandse samenleving voor
andere Somaliërs doorwaadbaar maken. Hoe meer
steppingstones hoe beter, het is dan niet onoverkomelijk als één steppingstone even ’overloopt’. Het is
beter een grote groep van - kleine - steppingstones
te hebben, dan enkele supervrijwilligers die onder de
druk van de verwachtingen snel zullen afhaken.

Hoe help je huwelijksmigranten beter? Onderzoek
Nadir Martinali
Na een stage bij het MST heeft Nadir Martinali
haar afstudeeronderzoek voor de Avans Hogeschool gedaan over het inburgeren van gezinsmigranten in Tilburg.
Veel vrouwelijke huwelijksmigranten worden snel
moeder en gaan niet werken. Als ze gaan werken
is dat ver onder hun niveau en dat levert veel
frustratie op. Haar onderzoeksvraag was: hoe
kunnen gezinsmigranten in Tilburg ondersteund
worden met inburgering en integratie? Huwelijksmigranten zijn zelf verantwoordelijk voor hun
inburgering. Voor vragen kunnen zij terecht bij
DUO, maar de geautomatiseerde processen en de
telefonische afspraken zijn extreem moeilijk voor
mensen die de Nederlandse taal slecht beheersen. Inburgering valt vanaf 2021 weer onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente. Nadir
vreest dat een grote groep tussen wal en schip
valt. De gemeente richt zich op mensen die onder
de nieuwe regeling vallen. Maar mensen die onder
de oude regeling vallen: dreigen zij nog verder in
de problemen te komen?
Nadir concludeert dat huwelijksmigranten
onvoldoende informatie over inburgeren hebben.
Er dient meer informatie te zijn over de inburgeringsplicht van gezinsmigranten, het liefst in
meerdere talen. Het leren van de Nederlandse taal
moet de hoogste prioriteit hebben. Nederlands
is cruciaal voor werk en opleiding. MST is geen
inburgeringsinstelling, maar bereikt wel veel
huwelijksmigranten. Er dient een inburgeringsspreekuur bij het MST gerealiseerd te worden
voor huwelijksmigranten. Huwelijksmigranten met
een hoge opleiding moeten uitgedaagd worden om
op een hoog niveau een inburgeringsexamen te
doen. Zij kiezen nu vaak voor het laagste niveau
omdat ze bang zijn om te zakken voor het examen
of bang zijn voor de hoge kosten die inburgering
met zich meebrengt. Inburgeren op laag niveau
heeft consequenties voor werk en participeren in
de maatschappij.

Uit de MST-agenda 2019
Rondom de dagelijkse activiteiten en dienstverlening meanderen talloze overleggen, voorbereidingen en afstemmingen,
zowel intern als extern. Bepaalde problemen waar kwetsbare mensen tegen aanlopen, komen in spreekuren aan de oppervlakte en blijken dan niet alleen het probleem van een individu te zijn maar van een groep. De MST-medewerkers proberen
dat probleem ook op de agenda van andere instanties te krijgen en hen zo medeplichtig aan een oplossing te maken. Soms
lukt dat, soms lukt dat minder.

Evenementen

Briefadressen

Evenementen met vrijwilligers namen een vaste plek
in de MST- agenda van 2019. In januari was er de
jaarlijkse vrijwilligersdag, in april een uitstapje naar de
Beekse Bergen, eind juni was er de feestelijke seizoensafsluiting en eind december vond de kerstlunch plaats.
In mei werd er tijdens het islamitische vasten ’s avonds
een Iftar-maaltijd georganiseerd.

Briefadressen zijn een goed middel om mensen, die
in moeilijke omstandigheden in cirkels rond draaien,
te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Zonder
adres geen uitkering, geen zorgverzekering, geen weg
uit de vicieuze cirkel. Een briefadres kan voorkomen
dat mensen verder afglijden in drank, drugs, of dat ze
in de anonimiteit en criminaliteit verdwijnen. Mensen
met psychiatrische problematiek kunnen in veel situaties
sneller de noodzakelijke zorg ontvangen. In 2018 heeft
het MST bij de wethouder aangekaart dat mensen bij
het aanvragen van een briefadres van het kastje naar de
muur werden gestuurd. Uit de praktijksituaties van mensen die in 2019 bij het MST voor hulp aanklopten bleek
echter dat, ondanks de stappen die door de gemeente
zijn gezet om tot verbetering te komen, het nog steeds
vaak niet lukt om een briefadres te regelen. We hebben
onze zorg hierover opnieuw bij de gemeente voorgelegd.

Bezoeken
Op 19 november bezocht het Tilburgse Bemoeizorgteam
in het kader van hun twaalfenhalfjarig jubileum het
MST voor uitwisseling. De Tilburgse Rotary club lunchte
26 november bij het MST voor kennismaking met het
werk van het MST.

Inburgering
Studiedagen en onderzoek
Migranten weten niet altijd dat zij inburgeringsplichtig
zijn. Uit de MST-praktijk bleek dat het om vele tientallen mensen gaat in Tilburg. In samenwerking met het
PVDA-raadslid Bea Mieris en Groen Links-raadslid
Liesje Carlier werd in maart een goed bezochte voorlichtingsochtend georganiseerd voor ambtenaren, raadsleden en hun medewerkers. Er vond een goede uitwisseling
plaats, maar treffend was toch het gebrek aan kennis
rondom de praktijk van inburgering bij de mensen die
erover gaan. In de maanden daarna is het MST gevraagd mee te denken in de ’Pilot Inburgering+’, een
project van de landelijke en gemeentelijke overheid om
een nieuw inburgeringsstelsel te ontwerpen.

UWV, Werk&Inkomen en Traverse bevinden zich op
loopafstand van het MST. Veel bezoekers van deze
instellingen zijn bezoekers van het MST. Er vindt veel
doorverwijzing naar het MST plaats. Interessant dat
naast formele doorwijzing ook informele doorverwijzing
plaatsvindt van mensen door de portier(en) van UWV/
W&I. Een nieuwe ontwikkeling is dat ook sommige
ambtenaren het MST bezoeken voor nadere kennismaking, uitwisseling.
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Doorverwijzen

Een andere visie op gezondheid is aan de orde bij het
denken over ’Positieve gezondheid’. In maart hebben
medewerkers die betrokken zijn bij Menss aan studiedagen meegedaan. Lydia Verhagen is betrokken bij de
masterclasses van lector Integrale Veiligheid Sjaak
Khonraad aan de Avans hogeschool in Den Bosch. Rob
van der Zwan zit in de Adviesgroep Promotieonderzoek
Maatschappelijke Kwetsbaarheid van Wilma Numans
MSc (Staffunctionaris Innovatie & Beleid ContourdeTwern) en deed op 5 juli mee aan de lustrumconferentie
Sociaal Werk van de Academische Werkplaats Sociaal
Werk van Tranzo, Tilburg University.
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De portretten
verschenen
eerder in
De Zelfkrant
Fotografie:
Jan Nieuwstad

Over grenzen heen
Karlijn Cilessen
Als jong meisje keek Karlijn Cillessen
(41) thuis vaak naar televisieprogramma’s over Afrika. ”Een continent getekend door armoede en
hongersnood. Ik voelde me aangesproken, ik wilde helpen en voelde
me aangetrokken tot die exotische
wereld. Dat gevoel is me altijd bijgebleven.” Inmiddels geeft ze Nederlandse les aan migranten. ”Taal is
mijn passie. Andere culturen zijn de
rode draad in mijn leven.”

Oordeel niet
Anderhalf jaar gaf ze Engelse les.
Eerst aan vluchtelingen en toen
dat vanwege het regeringsbeleid
niet meer kon, aan boeddhistische
monniken. ”Van hen heb ik veel
geleerd.” Ze voelt zich aangetrokken tot het boeddhisme. ”Het boeddhisme is geen geloof in de normale
zin van het woord. Het kent geen
’moeten’ zoals bij andere godsdiensten. Meditatie staat centraal. Zelf
de waarheid ontdekken, niet oordelen, elkaar niet afkeuren. In deze
levensbeschouwing is veel menslievendheid.”
Weer terug
In 2004 gaat ze voor even terug naar
Nederland, even terug naar haar oude
werk. Nieuw-Zeeland wordt de volgende buitenlandse halte. Na een jaar
seizoensarbeid (druiven plukken en
kiwi’s inpakken) slaagt ze erin een
werkvergunning te krijgen. Ze zal er
drie jaar blijven. ”Nieuw-Zeeland
is een land van immigranten, maar
ook een land met grote afstanden.
Het is relatief dunbevolkt en daardoor moeilijk om netwerken op te
bouwen waar je op terug kunt vallen. In mijn werk zag ik daardoor
vaak schrijnende situaties ontstaan.

Mensen die met jonge kinderen naar
Nieuw-Zeeland emigreren, staan er
vaak alleen voor. Toen dacht ik: als
ik kinderen krijg dan wil ik terug
naar Nederland. De baby kwam en
zo geschiedde: ik ging samen met
man en baby terug naar Nederland
en kwam in Tilburg terecht.”
Een baan
In Tilburg zocht en vond ze werk. Ze
ging aan de slag bij Prisma, eerst
als hulpverlener, later als adviseur
kwaliteit. ”Directe hulpverlening
geeft me veel voldoening maar met
alles wat er sinds de veranderingen
in 2015 bij komt kijken, levert het
mij meer frustratie dan voldoening
op. De verantwoordelijkheid ligt nu
bij de gemeente, maar die kan de beperkte financiën alleen op nauwkeurig afgebakende terreinen inzetten
en daar valt heel veel buiten. Maar
afstemming en administratie vallen
daarbinnen en daar is gewoon geen
geld voor.”
Passie
”Taal is mijn passie. In mijn leven
heb ik me in verschillende talen
verdiept: niet alleen Europese talen
zoals Frans en Spaans, maar ook Indonesisch, Burmees, Thai en Maori.
Ik wilde in Nederland daarom iets
met andere talen en culturen doen.”
Ze kwam in contact met het MST in
Tilburg. Daar zochten ze docenten
om Nederlandse les aan migranten
te geven. Dat doet ze nu al drie jaar
met veel plezier. ”Affiniteit met andere culturen blijft de rode draad in
mijn leven. Ik ben altijd geïnteresseerd in menselijk gedrag en wat
de drijfveren zijn. Je leert relativeren. Je zult mij nooit horen zeggen:
dat hoort niet! Want het enige dat
hoort, is je oor!”
Werk is prioriteit nummer één. Voor
mijzelf en voor mijn gezin. Al het
andere komt op de tweede plaats.”
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Ze is geboren en getogen in een
warm nest in Achterveld, een dorpje
bij Amersfoort. Na de middelbare
school doet ze een sociaal-pedagogische opleiding in Utrecht. Tijdens
de opleiding geeft ze aan dat ze een
extra stage wil lopen in het buitenland. Land van bestemming: Indonesië. ”Ik kwam terecht in Jakarta
bij een bureau voor remedial teaching. Ik kreeg daar te maken met
kinderen met een vorm van autisme.
Sommigen konden niet praten. Mijn
doel was praktijkervaring opdoen
en leren hoe men die problematiek
daar aanpakt. Maar het bleek heel
anders te liggen: autisme is in Indonesië geen erkend ziektebeeld en
mijn collega’s daar hoopten dat ik
de nodige kennis en ervaring mee
zou brengen om hen op dat terrein
iets bij te brengen. Maar zelf wist ik
er toen ook niet veel van. Ik besloot
om te rade te gaan bij deskundigen
in Nederland. In een internetcafeetje kon ik gebruik maken van de emailverbinding. Dat stond toen nog in
de kinderschoenen en functioneerde
moeizaam. Ik heb daar heel veel geleerd maar vooral een fantastische
tijd gehad. Ik heb genoten van alles:
de mensen, de taal, de cultuur en het
eten.”
Ze bleef zes maanden in Indonesië
en moest toen terug naar Nederland
om af te studeren. Daarna werkte ze
ruim twee jaar in de kinderpsychiatrie in Amersfoort en Oegstgeest.
Maar werken en leven in het buitenland bleef trekken en ze besluit om
naar Zuidoost -Azië te gaan.

Enkele reis
”Mijn voorkeur gaat uit naar nietwesterse landen. Ik ging naar Thailand, enkele reis, had geen duidelijk
plan, wist ook niet hoe lang ik weg
zou blijven. Ik kwam in Bangkok
aan en na een week kwam ik terecht in Mae Sot, een plaats waar
veel Birmese vluchtelingen bleken te
vertoeven. Dankzij een gids was het
contact met hen snel gelegd. Ik besloot verder te gaan, naar Mae Sariang. In het busstation ontmoette ik
een Engelsman die ook die kant opging. Hij vroeg mij daar Engelse les
te geven. Maar daar was ik toch niet
voor opgeleid? Geen probleem want
je weet er meer van dan de Birmese
vluchtelingen. De reis duurde zes uur
en onderweg haalde hij me over. Na
drie dagen stond ik voor de klas. Ik
ontdekte dat ik het lesgeven in talen
leuk vond.
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Mijn zoon studeert in Ethiopië
Ubax Hassan
Op donderdagmiddag, 27 juni, ga ik
de huiskamer van het MST aan de
Gasthuisring in Tilburg binnen. Dit
voor het interview met mevrouw Ubax
Hassan (38) uit Somalië. Ik ken haar
nog niet persoonlijk maar ik had al
wel foto’s van haar gezien. Zoals altijd
is het gezellig druk in de huiskamer. Ik
kijk wat rond en al gauw zie ik haar
zitten. Ik herken haar aan de groene
hoofddoek die ze ook op de foto droeg.
Ze verwelkomt mij, breeduit lachend.
Ik heb me voorbereid op een lang interview want, is mij verteld, ze is het
Nederlands nog onvoldoende machtig
en daarom is de hulp ingeroepen van
een tolk. “Kom mee”, zegt ze “We
gaan naar boven en zoeken daar een
ruimte waar we rustig kunnen praten.” De tolk is dan nog niet gearriveerd. Ondertussen begin ik toch maar
het interview en gelukkig valt haar
beheersing van het Nederlands mee.
Ze geeft me een hand, iets wat ze duidelijk niet gewend is te doen. We gaan
zitten en de tolk is nog niet op komen
dagen. “Waar is de tolk? Dit hadden
we toch afgesproken? Afspraak is
afspraak!” Ze is duidelijk geërgerd:
“Somaliërs praten veel maar doen
weinig.” De tolk wordt gebeld maar
neemt niet op. In allerijl wordt een
tweede tolk opgeroepen. Wanneer hij
binnenkomt, is het duidelijk dat hij
niet veel tijd heeft.

Thuis in Nederland, thuis bij MST
“In mijn land is geen orde en gezag.
Het was een grote opluchting voor mij
om naar Nederland te kunnen gaan
en toen ik hier aankwam had ik het
gevoel van eindelijk in een veilig land
te kunnen leven. Het is hier ordelijk
en netjes. Ik voel me thuis hier. Via
de sociale dienst ben ik bij het MST
terechtgekomen. Ik doe hier nu al zeven jaar vrijwilligerswerk. Hier ben
ik thuis: een beetje praten, een beetje
werken. Ik maak schoon: de lokalen,
de ramen en het meubilair. Dat doe
ik voor drie dagen per week. Uiteindelijk wil ik betaald werk. Maakt niet
uit waar of wat. Denk aan inpakken,
schoonmaken of werk aan de lopende
band. Ik zal alles aanpakken wat op
mijn weg komt. Want ik wil een normaal leven leiden. Sinds kort heb ik
een eigen woning in Tilburg Noord. Ik
ben daar blij mee en ook wel een beetje
trots. In de toekomst wil ik weer taallessen gaan volgen. Of ik nog terug
naar Somalië ga? Als het daar veilig
is, is die mogelijkheid er zeker maar
op dit moment heb ik geen contacten
meer in dat land. Hier in Tilburg is een
grote Somalische gemeenschap. Daar
heb ik veel contacten. Zoals het er nu
naar uitziet wil ik graag in Nederland
blijven: Inshallah!”

Tot opluchting van de tolk sluit ik na
een uur het interview af. Hij gaat meteen weg. Hij heeft die middag blijkbaar nog andere dingen te doen. We
nemen afscheid van elkaar. Mevrouw
Ubax Hassan gaat weer naar beneden,
naar de huiskamer. Ze weet wat ze wil
en is vastbesloten om in ons land haar
eigen plek te vinden.
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Jullie taal is zo moeilijk!
“Ik ben tien jaar geleden naar Nederland gekomen. In mijn land is het al
vele jaren oorlog. Niemand is zijn leven zeker. Er is geen gezag want er is
geen centrale regering die voldoende
macht heeft. Een deel van mijn familie was al hier: mijn moeder, broer en
zus. Mijn vader is in Somalië overleden. Hij was architect en ingenieur, hij
bouwde huizen en sloeg waterputten
in het hele land. Voor zijn werk moest
hij veel reizen. Eigenlijk ben ik in een
normaal gezin geboren en getogen.
We hadden het goed. We woonden in

de hoofdstad Mogadishu. Mijn twee
broers en drie zussen gingen naar
school. Om een of andere reden ben ik
nooit naar school gegaan. Ik betreur
dat tot op de dag van vandaag. Ik heb
dus in mijn eigen land niet leren lezen
en schrijven. Dat heb ik pas in Nederland leren doen. Ik heb hier twee jaar
taallessen gevolgd. Ik praat het nu een
beetje maar jullie taal is zo moeilijk!”
“In Somalië ben ik ook getrouwd
maar op enig moment brak ons huwelijk op. Ik ben dus gescheiden. Uit dat
huwelijk is een zoon voortgekomen.
Die studeert nu medicijnen aan de universiteit van Addis Abeba in Ethiopië.
Hij doet het goed. Hij gaat op in zijn
studie. In februari van dit jaar ben ik
nog naar hem toegegaan. Ik ben er
toen een hele maand geweest. Dat was
erg fijn.”
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Ook een leven in Roemenië
Mannix Rostas
Al dertien jaar pendelt Mannix Rostas (44) op en neer tussen Nederland
en zijn vaderland Roemenië. En al die
jaren verkoopt hij de Zelfkrant bij de
Albert Heijn in Goirle. Zes dagen per
week, maar nooit op zondag. ”Naar
de kerk”, zegt hij in gebrekkig Nederlands, terwijl hij zijn handen vouwt en
naar boven kijkt. Het geloof is belangrijk voor Mannix. Dat biedt hem houvast in het leven.
Mannix verkoopt samen met zijn
vrouw De Zelfkrant. Hun kinderen zijn
achtergebleven in Roemenië. ”Grote
kinderen”, zegt hij. Hij telt op zijn vingers: twee zonen van 15 en 23 en een
dochter van 20. Zij heeft inmiddels
een baby. ”Ja, ik ben opa”, glimlacht
hij. Als Mannix en zijn vrouw in Nederland zijn, zorgt de dochter in Roemenië voor haar broertjes. Zij knoopt
daar, zo goed en zo kwaad als het kan,
de eindjes aan elkaar van het geld dat
hij naar huis stuurt. ”Hier geld verdienen voor de kinderen en om het huis te

repareren”, zegt hij. Gelukkig springt
de Roemeense familie af en toe bij. Dat
was ook hard nodig toen Mannix zijn
tweede hartinfarct kreeg en in België
in het ziekenhuis belandde. Hij maakt
duidelijk dat hij geen zorgverkering
had en gedotterd moest worden. ”In
Roemenië zorgt familie voor elkaar”,
zegt hij. ”Gelukkig.”
Een paar keer per jaar gaan Mannix
en zijn vrouw naar huis. ”Als het goed
gaat, blijf ik hier kranten verkopen”,
zegt hij. Hij klopt op zijn borst en haalt
een voorraadje medicijnen uit zijn tas.
”Mijn hart”, zegt hij zorgelijk. Zijn
hartinfarcten maken het onmogelijk
om in Roemenië werk te vinden. Hij
ziet geen andere uitweg dan kranten
verkopen in Nederland. Op een goede
dag wel twintig of dertig exemplaren.
Bezoekers van het winkelcentrum
kennen hem ondertussen. Ze stoppen
hem vaak wat geld, broodjes of drinken toe. En de winkeliers zijn hem
gaan waarderen. ”Ik probeer te helpen, opruimen. Dan zeggen ze ’dank
je wel’ tegen mij. Dat maakt mijn dag
goed.”

Jaarbeeld 2019
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Out of Africa
Toon van Kaam
In 2014 begon Toon van Kaam (70)
als vrijwilliger bij een Tilburgse wijkkrant. Daar ontmoette hij de fotograaf
Jan Nieuwstad. Die lokte hem bij het
MST naar binnen, eerst om taallessen
te geven, later als redacteur van de
Zelfkrant. ”Ik probeer op microniveau
de stad iets vriendelijker te maken en
te zorgen voor meer verbondenheid.”
Toon is een bedachtzaam spreker.
Hij formuleert zijn zinnen zorgvuldig als hij zijn verhaal chronologisch
vertelt. ”Ik kom uit Roosendaal, uit
een katholiek nest”, begint hij. Na de
basisschool ging hij naar de HBS op
het Norbertus Lyceum. Daar ontwikkelde hij een enorme belangstelling
voor ontwikkelingswerk. ”Ik had een
oom die missionaris in Afrika was. Die
kwam af en toe naar Nederland met
spannende verhalen en foto’s. Daardoor werd ik aangestoken door het
’missionarissenvirus’.”
Na de middelbare school koos Toon
voor het onderwijs. Ik ging natuur- en
scheikunde studeren aan de Katholieke Leergangen in Tilburg. Ik wist toen
zeker: daar wil ik nóóit wonen”, vertelt hij lachend. Inmiddels woont hij er
sinds 1986 met veel plezier.

Inmiddels getrouwd, keerde Toon in
1981 terug naar Nederland. Het werken hier was wel even wennen herinnert hij zich: ”In Europa zit je in een
veel strakker keurslijf dan in Afrika.”
In Roosendaal ging hij aan de slag om
voor Mill Hill een promotieproject op
middelbare scholen op te zetten. ”Een
samenwerkingsproject van middelbare scholen en kerken over armoede en
ongelijkheid in de wereld en wat kun
jij daar zelf aan doen.” Na een paar
jaar maakte Toon de overstap naar
BijEEN, het maandblad dat voornamelijk berichtte over multiculturele
samenwerking, internationale samenwerking op het terrein van missionering, zending en ontwikkelingswerk.
Om ten slotte te eindigen bij MIVA
(Missie Verkeersmiddelen Actie) een
van oorsprong katholieke charitatieve
stichting voor ontwikkelingssamenwerking.
In 2014 ging Toon met pensioen. ”Tijd
om de bakens te verzetten”, zegt hij.
Dat was het moment dat hij bij een
Tilburgse wijkkrant fotograaf Jan
Nieuwstad tegen kwam. Toon had altijd al iets met taal willen doen en Jan
zag kansen om hem als vrijwilliger
binnen te halen bij het MST. En dat
lukte. Toon: ”Ik begon daar met klassikaal taalles geven maar dat was niet
zo’n succes. Ten eerste vanwege mijn
gehoorproblemen en ten tweede vanwege het enorme niveauverschil van
de leerlingen.” Sindsdien geeft Toon
met veel plezier individueel Nederlandse les. ”Het is goed als niet-Nederlanders zich hier thuis gaan voelen.
Taal is daarbij heel belangrijk.” Daarnaast is Toon een van de redacteuren
van de Zelfkrant. Samen met Jan
trekt hij erop uit: Jan maakt foto’s en
Toon interviewt.

Wat het vrijwilligerswerk hem brengt?
Toon hoeft er niet lang over na te denken: ”Als ik mensen interview, dan
hoor ik hun verhalen aan. Dat geeft
mij een open kijk op de maatschappij.” Maar er is meer. ”Door mijn
taallessen zie ik mensen vorderingen
maken en meer zelfvertrouwen krijgen. Daar draag ik iets aan bij en dat
voelt goed.”
Voor de locatie van de foto kiest Toon
bewust voor het beeld ’Verbondenheid’ in de Helga Deen-tuin naast de
synagoge in Tilburg. Het kunstwerk
symboliseert overleven, jeugd en hoop
en is geïnspireerd op het dagboek van
Helga Deen. Dit joodse meisje is de
Tilburgse variant van Anne Frank.
Helga hield tijdens haar verblijf in
SS-concentratiekamp Vught een dagboek bij.
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Tijdens de lerarenopleiding kwam hij
in contact met de missionarissen van
Mill Hill. ”In die tijd was ’ontwikkeling’ de nieuwe naam voor vrede”,
herinnert hij zich. Toen de missionarissen hem in 1972 de gelegenheid boden om voor drie jaar uitgezonden te
worden naar Kameroen hoefde hij niet
lang na te denken. Hij werd associate
bij de Mill Hillers.
”Ik voelde me thuis bij de Mill Hillers.
Terug uit Kameroen ben ik scheikunde
gaan studeren aan de universiteit van
London. Daarna ben ik aan de slag
gegaan in Kisumu in Kenia. ”Werken met straatjongeren, rouwdouwers
die op straat leven, vaak verslaafd
aan drugs. Ze kiezen daar zelf voor

en niemand trekt zich iets van hen
aan.” Toon wel. Hij zette voor hen een
timmeropleiding op en zorgde voor
begeleiding. ”Maar tot de dag van
vandaag onderhoud ik goede contacten met hen. Ik heb veel aan hen te
danken.”
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“...maar in Marokko is er zon”
Ahmed Achbar
Ahmed Achbar (59) staat ondanks de
soms moeilijke gebeurtenissen toch
positief in het leven. De trotse vader
van vier kinderen helpt waar hij kan.
Drie keer per week kookt hij bij het
MST in Tilburg. Deze organisatie
biedt ondersteuning aan ieder die dat
nodig heeft. Hij is altijd in voor een
gezellig praatje of een goede grap.
Hij is een echt familiemens. Als het
regent of sneeuwt brengt Achbar zijn
kinderen naar stage of de voetbal. Iets
wat ook zeer gewaardeerd wordt door
zijn dochter Ikram. Zij helpt tijdens
het interview met de soms ingewikkelde vragen die haar vader voor zijn
kiezen krijgt. Hoewel Achbar en zijn
vrouw Rabia elkaar in Marokko hebben leren kennen, daar waar hun roots
liggen, zijn alle kinderen in Nederland
geboren. In 1992 kwam hij naar Nederland. Regelmatig proberen ze gezamenlijk naar het koninklijke land
te gaan om familie en bekenden op te
zoeken. ’’Nederland is beter’’, zegt hij
met een grijns op zijn gezicht. ’’Maar
in Marokko is er zon.’’ Al op tweejarige leeftijd verloor hij zijn vader.
Een groot verlies voor de hele familie.
Toen zes jaar later zijn oudste en enige
broer overleed werd Achbar de stamoudste. Een taak die hij op zijn jonge
leeftijd nog niet aankon. Zoals dat
gaat nam een oom tijdelijk de rol op
zich. Achbar heeft het zichtbaar moeilijk wanneer hij denkt aan zijn moeder
in Marokko. ’’Ze woont daar in haar
eentje, ik had haar liever hier gehad.’’

Marokkaans.’’ Trots vertelt hij verder:
’’Mijn vrouw kan heel goed koken.’’
Meestal staat er een gerecht op tafel
wat ze kennen van vroeger, maar ze
eten ook gerechten uit andere culturen. Terwijl de familie van hun thee
nipt, verschijnen de mierzoete, typisch
Marokkaanse koekjes in het midden
van de tafel. Rabia vertelt erbij dat
ze echte zoetekauwen zijn. ’’Ik moet
afvallen van de dokter dus sporten en
geen suikers meer’’ zegt Achbar met
zijn blik naar de heerlijke koekjes gericht. ’’Tien kilo ben ik al kwijt’’, en hij
slaat met beide handen op zijn buik.

Grapjas
Achbar is een echte grappenmaker.
Zowel zijn collega’s bij het MST als
zijn familie kunnen dit beamen. Dat
hij vol van het leven geniet is niet zomaar. ’’Het is wel eens moeilijk’’, zegt
hij met een frons op zijn gezicht. In
2002 werd hij slachtoffer van een heel
naar incident. Iemand had het op een
ander gemunt maar schoot daarbij de
verkeerde neer. Ahmed raakte gewond
en heeft hier blijvende klachten aan
overgehouden. ’’Ik ben wel eens bang
en kijk als het donker is nog vaak achterom’’, vertelt hij. Wat dit voorval
met zich meebracht is niet in woorden
te beschrijven. ’’Twee jaar hebben we
bij familie gewoond.’’ Deze periode
heeft veel impact gehad op het gezin,
maar is ook iets waar ze sterker zijn
uitgekomen. Samen hebben ze zich
staande gehouden en bekijken het nu
positief. Achbar haalt nu, meer dan
voorheen, alles uit het leven en is ook
extra dankbaar voor wat hij heeft.
De Marokkaanse keuken
Op de vraag wat Achbar allemaal voor
Marokkaanse gerechten maakt valt
een korte stilte. Ikram en haar moeder
schieten in de lach als het gaat over
koken. ’’Dat doet hij thuis niet zoveel
hoor’’, lacht Ikram. Maar Achbar
vertelt rustig verder wat er allemaal
voor ingrediënten in z’n Marokkaanse
soep zitten. ’’Het is zoals een groentesoep, maar de kruiden maken hem
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De handen uit de mouwen
Achbar hielp al op 16-jarige leeftijd
de oom mee in zijn restaurant. Dat
is het begin geweest van de kookkunsten die hij nu op maandag, dinsdag
en donderdag laat zien bij het MST.
’’De gemeente hielp me zoeken naar
vrijwilligerswerk wat bij mij zou passen en dat is gelukt.’’ Het werk is voor
hem als een uitje. Hij kan hier lol trappen en doordat hij onder de mensen is

wordt hij verplicht de Nederlandse
taal te oefenen. De gerechten mogen
niet te duur zijn. Daarom houdt hij
goed de weekaanbiedingen in de gaten. ’’Ik werk hier nu al 15 jaar als
vrijwilliger.’’ Eerst schonk hij alleen
koffie en thee, maar nu staat hij in de
keuken voor de maaltijden. ’’En soms
ga ik naar de moskee.’’ Hier komt
Achbar om te bidden, maar steekt hij
ook graag zijn handen uit de mouwen.
’’Als ik ergens mee kan helpen dan
doe ik dat graag.’’ In zijn vrije tijd
ondersteunt hij zijn vrouw bij het huishouden, helpt hij zijn kinderen waar
nodig en gaat hij graag op bezoek bij
familie.
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Ik spreek Tigrinya en een beetje
Engels
Fthawi Eyob Meles
Veertig jaar geleden werd Fthawi
Eyob Meles geboren in Eritrea. Bij
het MST in Tilburg leerde hij het afgelopen jaar behalve Nederlands ook
allerlei praktische zaken. ”Daar hebben ze me geholpen een nieuwe start
te maken. Het MST is mijn alles, het
is mijn Tilburgse familie.”Fthawi vertelt dat hij met zijn vrouw en kinderen
in Hilvarenbeek woonde. ”Maar onze
relatie ging stuk en toen kon ik niet
bij mijn vrouw blijven wonen. Vluchtelingenwerk heeft me toen geholpen
met huisvesting bij Traverse. Zo kon
ik dicht bij mijn kinderen blijven. Dat
was een groot voordeel.”

”Anne was vriendelijk en heeft meteen gekeken of ik recht had op de
meedoen-regeling. Die regeling was
voor mij belangrijk, omdat ik met
het geld de taalcursus kon betalen.”
Gelukkig mocht hij met taallessen
beginnen, hoewel hij het lesgeld nog
niet kon betalen. Daarnaast regelde
Anne allerlei zaken. ”Ze zorgde voor

toekomst hoop ik ooit nog fotograaf
te worden, misschien kan de fotograaf
van de Zelfkrant mij daarbij helpen?”

Uiteindelijk vond hij met hulp van het
MST een huis. ”Bij het MST hebben
ze ervoor gezorgd dat ik mijn huis kon
inrichten, dat ik een koelkast, gereedschap, meubels en een bed kreeg.”
Toen Anne hem vroeg om als vrijwilliger in de keuken van het MST te helpen met het maken van koffie, thee en
maaltijden, ging hij daar graag op in.
”Ik ben blij dat ik iets terug kan doen.
En ik kan op die manier mijn Nederlands oefenen. Ik leer nieuwe mensen
kennen en mensen leren mij beter kennen. Daarnaast help ik met de bus die
gebruikt wordt om spullen van mensen met weinig geld te verhuizen.
Het is veel sjouwwerk, maar ik doe dat
graag. Het geeft mij inzicht dat ook
veel mensen in Nederland in armoede leven.” Als Fthawi iets niet weet,
gaat hij naar het MST. ”Ze helpen
me altijd, samen zoeken we naar een
oplossing. Dat is echt heel belangrijk
als je in een land opnieuw moet beginnen. Ik kan er altijd terecht en als ze
mij nodig hebben weten ze mij ook
te vinden. Ik kom nu bijna anderhalf
jaar bij het MST. Ik wijs andere Eritreeërs de weg naar het MST, bijvoorbeeld voor hulp met het vertalen van
Tigrinya naar het Nederlands. Ik zie
dat de Eritrese mensen de weg naar
het MST gevonden hebben. Ik vertel
wat het MST voor hen kan doen. I do
it on the MST way, zoals ik dat hier
geleerd heb. ”Nu komt er een nieuwe
fase in zijn leven. ”Ik moet gaan werken aan mijn inburgering, maar ik wil
bij het MST betrokken blijven. In de
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Fthawi is vader van twee kinderen
(9 en 12 jaar). Ze zitten op de basisschool. ”Ik ben trots op mijn kinderen,
ze spreken heel goed Nederlands. Ik
spreek Tigrinya en een beetje Engels.”
Toen hij zijn Nederlandse taal wilde
verbeteren, kwam hij bij het MST
terecht. Daar maakte hij kennis met
Anne, coördinator van MST|Menss
(Meedoen en Sociale Stijging). MST/
Menss ondersteunt mensen in Tilburg
op drie terreinen: maatschappelijke
participatie, het opbouwen van een
sociaal netwerk en het ordenen van de
activiteiten in het dagelijks leven. ”In
Eritrea helpen mensen elkaar, maar
hier werkt dit anders. In Nederland
moet je alles alleen doen en voor hulp
moet je naar instituties zoals Maatschappelijk Werk, Vluchtelingenwerk
of het MST.”

een taalmaatje, belde met het IND,
schreef me in als woningzoekende. Ze
vertelde me hoe zaken in Nederland
geregeld moesten worden, hoe ik kon
reageren op een woning, hoe ik mijn
administratie moest regelen, hoe ik
wachtwoorden en gebruikersnamen
kon aanmaken op de computer. Allerlei belangrijke dingen om in Nederland goed te leven en te wonen.“
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Accountant uit Indonesië
Julia Baetsen
Een keer in de twee weken kookt Julia
Baetsen in de keuken van het MST in
Tilburg een maaltijd voor zo’n dertig
personen. Meestal doet zij dat samen
met haar collega Lina. Ze bepalen
samen wat er gegeten wordt, doen de
boodschappen en serveren de maaltijd aan de bezoekers van het MST.
Ze hoeven geen winst te maken, maar
ook geen verlies. ”Ik vind het mooi
werk. Iedereen kan hier komen eten
voor twee euro.”
Julia is geboren in Indonesië. Haar
moeder is Chinees, haar vader Javaans. Sinds drie jaar woont ze in
Nederland. Ze heeft net haar inburgeringstraject afgerond, maar volgt nog
steeds taallessen bij het MST. Om in
Nederland goed te kunnen functioneren, moet je goed Nederlands kunnen
lezen, spreken en schrijven: ”Daar investeer ik nog steeds in.”

In Indonesië had Julia een baan als accountant bij een telefoonmaatschappij. Ze werkte daar vooral om in het
levensonderhoud te voorzien. ”Als ik
in de MST-keuken werk, volg ik mijn
hart. Het is mijn passie. Ik verdien er
geen geld mee, maar heb wel het idee
dat ik nuttig ben.” Naast het werk in

Meedoen in de samenleving is belangrijk voor haar. ”Het MST is een plaats
waar je iets kunt halen, maar ook iets
kunt brengen.” Daar heeft ze haar
weg gevonden. ”Het MST is er voor
iedereen, er komen mensen uit veel
verschillende culturen. De sfeer is fijn
en de kosten voor taallessen en maaltijden zijn laag”, weet ze inmiddels.
Ook het geloof is voor Julia belangrijk. Ze is katholiek en mensen helpen is voor haar een manier om God
te dienen. ”Het geeft mensen kracht,
het zorgt voor een sociale orde en het
geeft sociale binding.” Wat haar opvalt is dat de kerk weinig invloed heeft
in Nederland. ”Het zijn mooie gebouwen, maar er zijn weinig mensen.”
Wat de verre toekomst brengt, weet
zij nog niet. ”Nederland is een rustig
land. Iedereen is vriendelijk, er is weinig criminaliteit. Het klimaat is beter
dan in Indonesië, het is niet zo warm.
Allemaal positieve punten. Maar ik
mis ook mijn familie. Als mijn man
met pensioen gaat, wil ik misschien
wel een half jaar hier in Nederland
wonen en een half jaar in Indonesië.”
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Vrijwilligerswerk en schilderlessen bij
het MST helpen haar om Nederlands
in de praktijk te oefenen en nieuwe
mensen te leren kennen. Nu het inburgeren geregeld is, wil ze thuis ook
meer Nederlands gaan spreken. ”Ik
weet dat dat heel belangrijk is, maar
het komt er vaak niet van,” bekent
ze. Inburgeren als huwelijksmigrant
is intensief. ”Ik kwam naar een nieuw
land, ik moest de taal en cultuur leren
kennen. De eerste jaren moesten echt
heel veel dingen geregeld worden. Als
ik dan ’s avonds thuis kwam, was ik
moe en blij dat ik Engels kon praten.”

de MST-keuken is zij oppasmoeder.
Zij doet dit ook vrijwillig. Het liefste
zou ze gaan werken in de sociale sector of de kinderopvang. ”Ik wil in de
toekomst blijven werken met passie.
Ik volg nog steeds taallessen om mijn
Nederlands te verbeteren.”
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