Zeist in Coronatijd
In deze bijzondere tijd treft u tweewekelijks in de Nieuwsbode en Stadspers een
speciale pagina van de gemeente Zeist. Met berichten vanuit het college van
burgemeester en wethouders, vanuit de gemeenteraad en vanuit de samenleving.
Wethouder Laura Hoogstraten reikt certificaten uit bij taalcursus

“Trots als een pauw op mama”
Met groot plezier laten deelneemsters van de eerste training Taal en
Opvoeding (TOP) aan de hand van
rollenspelen in een filmpje zien wat
ze hebben geleerd. Ze kunnen nu
bijvoorbeeld een speelafspraakje
maken voor hun kind. En tegen de
juf zeggen dat hun kind die middag
meegaat met een ander. Of het
consultatiebureau bellen om
een afspraak te verzetten. “Om
10 uur is er nog school. Kan het
om 14 uur?”
De coronatijd zorgde voor een stroeve
start van de cursus, maar krijgt nu met
meer vrijheden een vliegende doorstart.
Naast taalvaardigheid levert de training
meer op, want de groep dames zal elkaar
blijven ontmoeten. Twee dames kwamen
er tijdens de training zelfs achter dat zij
buren zijn. De taal spreken, zelf vragen
kunnen stellen en afspraken maken

bieden de cursisten vooral zelfstandigheid
in het dagelijkse leven. “Als je kind nog
baby is, hoef je minder te praten. Want je
moet gewoon met je kind naar de dokter
en dat kun je wel. Maar als je kind 3 is,
moet je meer praten. En dat heb ik nu
geleerd”, vertelt een Poolse deelneemster.
“Ik ben moeder, dus altijd trots op mijn
kind. Maar mijn kind is nu trots als een
pauw op mij!”
Op de vraag van Laura wat ze verder nog
willen leren, zijn de antwoorden eenduidig:
nog beter de taal begrijpen, taalvaardigheid ontwikkelen en een diploma halen.
En: meer weten over het onderwijs in
Nederland voor hun kinderen. Bijna
alle deelneemsters willen dóór en de Taalopleiding van een jaar gaan volgen.
Laura: “Er is in deze training een zaadje
geplant, het smaakt naar meer. Met taal
wordt iets in beweging gezet. Het werkt!”

Burgemeester Koos Janssen bezoekt bewoners bij Kwintes

“Oud is mooi”
“Ik houd het meest van Amerikaanse
en Engelse biografieën. Bijvoorbeeld
deze, van Madeline Albright. ” Trots
toont Gerard de boekencollectie
op zijn kamer. Ik ben op bezoek bij
bewoners van Kwintes in Kerckebosch.
Bij Kwintes worden mensen met
psychosociale problemen en/of
psychiatrische kwetsbaarheid
begeleid in wonen en in het leven.
Op Hoog Kanje wonen onder
begeleiding 38 mensen.
Medebewoner Ad deelt deze boekenpassie. “Gerard en ik wisselen ook
weleens materiaal uit en praten erover.”
Vroeger woonde Ad in het oude
gebouw aan de Verlengde Slotlaan,
een voormalige burgemeesterswoning. “Ik ben er wel op vooruit
gegaan. Ook al was het vorige
gebouw interessanter, gelet op mijn
liefde voor geschiedenis. Oud is mooi.
Toen ik vier jaar geleden verhuisde
naar deze locatie, heb ik alle deuren uit
het vorige pand meeverhuisd. Dat zijn
bijzondere deuren met een ambachtelijk uiterlijk. Zo versoepelden we de
overgang een beetje voor onszelf.”

“In de coronaperiode werden we
als prinsen bediend”, vertelt Marius.
“De medicijnen en de maaltijden
werden aan de deur van onze kamers
gebracht. Sinds kort eten we weer
samen. Toch ben ik het liefste op
mijn kamer, om te lezen.” Tijdens
het gesprek komt Annet binnen. “Het
is hier fijn, maar ik mis mijn huis met de
tuin en mijn kat. En mijn tafel, waarop
ik al mijn spullen en papieren kwijt
kan. Tijdens corona werd er bijna niets
georganiseerd. Ik zit de hele dag voor
de TV, maar ben liever bezig. Vroeger
was ik gezinsverzorgster. Het liefste
ga ik vrijwilligerswerk doen, iets met
kinderen of bejaarden. Marlies helpt
me met het zoeken naar een baan.”
Marlies is één van de individueel
begeleiders. Zij zetten samen met
de bewoners doelen uit en helpen
hen een stapje verder in het leven.
Daarnaast zijn er woonbegeleiders
die meer bij de praktische zaken helpen.
Ad is daar blij mee: “Ik bespreek alle
zaken van het leven met mijn
persoonlijk begeleider, bijvoorbeeld
het invullen van formulieren of het
betalen van rekeningen.”
De coronatijd was best spannend.
Zorgmanager Kees: “Er zijn gelukkig
geen grote uitbraken geweest.
Collega’s met een zorgdiploma zijn
bijgesprongen. Het is heel fijn dat
bezoek nu weer gewoon langs kan
komen, ook op de eigen kamers.
” De meeste bewoners zijn of worden
gevaccineerd. “Dat geeft een veiliger
gevoel en meer vrijheid.” Kwintes laat
mensen groeien in hun talenten en
mogelijkheden. Tijdens dit bezoek krijg
ik meer inzicht in het leven hier in huis.
In dit huis is ruimte om jezelf te zijn.
Een gouden plek.

Op 24 september start een 2e TOP-cursus (voor moeders met een kind van 2 of 3 jaar).
De cursus duurt tot 10 december. Aanmelden kan via NLtraining: 030 - 30 31 234 of saskia@nltraining.nl.
Ook biedt NLeducatie reguliere cursussen Nederlands: NLtraining, 12 maanden les, 2x per week, 3 niveaus.
Aanmelden kan via 030 - 30 31 234 of www.nltraining.nl.

Wethouder Marcel Fluitman ontmoet Frans Funnekotter, directeur Idea

“Het gaat niet
alleen om de letter,
maar ook om het
sociale aspect”
Kunst, cultuur en muziek zijn hem
met de paplepel ingegoten. In diverse
functies in die sectoren heeft Frans
Funnekotter dan ook zijn hart kunnen
ophalen: “Ik deel graag kunst en
cultuur.” De wereld van de bibliotheek
is nieuw voor hem. Sinds vier maanden
is hij directeur bij Idea in Soest,
De Bilt, Bunnik én Zeist. Wethouder
Marcel Fluitman zocht hem op
in de ontmoetingsruimte van
de bibliotheek.
“Toen ik hier begon, trof ik helaas een
gesloten bieb aan”, vertelt Frans aan

Marcel. “Jammer, want de bieb is één van
de weinige gelegenheden waar je zo naar
binnen kan lopen. Naast boeken lenen is
het gewoon een fijne plek om te zijn en
om te ontmoeten. We willen een laagdrempelige huiskamer voor Zeist zijn.”
Frans vervolgt: “We zijn 153 dagen dicht
geweest vanwege corona. We hebben
zoveel mogelijk online alternatieven
ontwikkeld, met grote inzet van onze
trouwe en gedegen medewerkers.
Ook fysiek kon er nog wel wat; we hadden
een reserveringssysteem met een uitgiftebalie. Zo konden de medewerkers
en de klanten toch nog even een klein
praatje maken. Het is een zegen dat
we nu weer open zijn. De loop kan
weer terugkomen!”
De bieb trekt zelf ook actief de wijk in.
Frans: “We werken samen met een breed
aantal partners: van scholen tot welzijnsorganisaties. En er zijn in Zeist alleen al
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veertien ‘Bibliotheken op school’. Daar
zijn we best trots op. Het gaat niet alleen
om de letter, om de boeken, maar ook
om het sociale aspect. De toekomst
van bibliotheken ligt onder meer in een
intensiever aanbod binnen het sociaal
domein; dat alle inwoners zich welkom
voelen en dat er aanbod is waar iedereen
zich in herkent. Daarnaast blijven we
onze educatieve en informerende taak
verder uitbouwen, bijvoorbeeld op het
gebied van media-educatie.”

aanbieden. Het is dan ook niet meer
dan logisch dat we dit vanuit één
gefuseerde organisatie willen gaan doen.”
Op de vraag van Marcel of Frans nog
een wens heeft voor de inwoners:
“Wanneer je elkaar live spreekt, gebeurt
er iets extra’s in de fysieke energie.
Dat kun je niet vervangen met digitale
ontmoetingen. Ik wens ons allemaal
weer vrijheid toe. Inspiratie, creativiteit
en plezier in het elkaar ontmoeten.”

Er zijn volop ontwikkelingen gaande.
Frans: “Samen met Het KunstenHuis
werken we toe naar een nieuw pand
dat beter past bij deze tijd en duurzaam
en toekomstbestendig is. Kunst, cultuur,
educatie, participatie en muziek gaan
straks hand in hand in één onderkomen.
Op die manier kunnen we de leerlingen
van Het KunstenHuis en de leden van de
bibliotheek een completer pakket

www.zeist.nl/coronavirus

