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 25 JAAR - UIT ERITREA

IN HET BEGIN SPRAK IK
GEEN NEDERLANDS EN

HAD IK GEEN
DIPLOMA’S. IK HEB NU
EEN STAGE GEDAAN, IK

VOLG EEN OPLEIDING EN
MIJN NEDERLANDS

IS GOED. IK BESEF DAT
IK STAPPEN MOET
BLIJVEN ZETTEN.

MIJN TIP VOOR
ANDERE CURSISTEN: JE
MOET DENKEN DAT IETS
NIET MOEILIJK IS OM TE

DOEN. JE MOET
HET GEWOON “DOEN”.

GELOOF IN JEZELF. DAT
IS OOK HEEL
BELANGRIJK.

 

Ik ben geboren en getogen in Eritrea, in Oost-Afrika. Ik woon al twee
jaar in België. Ik had een politiek probleem in mijn land en daarom
ben ik vertrokken. 
 
Eerst heb ik Nederlands geleerd in het CVO EduKempen. Terwijl
ik de module 2.1 volgde, deed ik ook de cursus Rijbewijs. Dat vond ik
heel interessant. Zo leerde ik alle verkeersregels. De lerares was heel
goed. Ik behaalde goede punten. Daarna heb ik mijn theorie-examen
afgelegd in het examencentrum van Geel. Ik heb goede punten
behaald en ik was van de eerste keer geslaagd. Dat heeft me veel
zelfvertrouwen gegeven.
 
Dan heb ik nog verder Nederlands gestudeerd. Ik wil blijven leren tot
ik zelf tevreden ben over mijn niveau. Na de cursus Rijbewijs startte ik
met de cursus Werk zoeken. Ik vond dat heel belangrijk om goed
werk te kunnen zoeken. Ik leerde hoe ik kan solliciteren en hoe ik
bijvoorbeeld de baas kan contacteren. Dat is toch anders in België
dan in Eritrea. 
 
Ik heb met WEB het project Taal en talent gedaan en dan ben ik aan
de slag gegaan bij Sunparks. Eerst heb ik er een stage gedaan. Ik
sprak nog niet goed Nederlands, maar ik was handig en dat hielp me
om te starten. Daarvoor werkte ik nog voor de Groendienst. Dat was
ook fijn, want dat was altijd buiten. 
 
Op dit moment werk ik met artikel 60 bij Sunparks, doe ik een
opleiding om loodgieter te worden en ga ik 's avonds naar de
Nederlandse les. Voor mij is elk werk goed. Ik kan nog veel leren. Het
studeren voor loodgieter gaat goed. Ik zit in een klasgroep met
allemaal Belgen. Ik ben de enige anderstalige cursist en soms is het
moeilijk, want de cursisten spreken allemaal dialect. Thuis kan ik de
theorie studeren. Ik verwerk alle leerstof alleen.
 
Ik weet dat ik goed bezig ben. Ik zet kleine stappen. Ik heb mijn
rijbewijs behaald, maar ik heb nog geen auto, want ik heb momenteel
geen geld. Dat is soms wel frustrerend. Maar als ik werk heb, zal ik
sparen om een auto te kunnen kopen.
 

CURSUSSEN
NEDERLANDS TOT NIVEAU 2.4

THEORIE RIJBEWIJS B
WERK ZOEKEN MONDELING

CONVERSATIE 
LOODGIETER

EEN RIJBEWIJS IS
HANDIG OM WERK TE VINDEN

MIJN DROOM IS OM EEN
GOED LEVEN TE LEIDEN.


