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TAAL
BUDDY’S

Sinds 2017 kunnen studenten en medewerkers van de EUR zich via het Talen
centrum opgeven om wekelijks een
uurtje Nederlands te oefenen met een
vluchteling.

S

tudent economie en filosofie
Marieke Oomen (23) praat elke week
anderhalf uur met Halis Tunç (45),
data-analist en computerweten
schapper. Hij was diplomaat en kapitein-terzee en vluchtte twee jaar geleden met zijn
gezin vanuit Turkije naar Nederland.
Waarom doen jullie hieraan mee?
Halis (in het Nederlands): ‘Ik volg een cursus Nederlands hier aan de universiteit en
de docent vertelde ons over de mogelijkheid. Sommige klasgenoten hebben een
Nederlandse echtgenoot met wie ze kunnen
oefenen, maar ik niet. Het leek me meteen
een goed idee.’
Marieke: ‘Volgens mij las ik over het project
op Facebook. Toen ik had begrepen dat het
niet gaat om de grammaticaregels uitleggen,
maar dat het puur voor de spreekvaardigheid is, dacht ik: waarom niet? Ik wilde graag
iemand helpen en ben toch elke dag op
de campus.’
Wat doen jullie zoal?
Marieke: ‘Sinds oktober spreken we elke
week op een andere plek op de Campus af.
We praten dan zo’n anderhalf uur.’
Halis: ‘We hebben heel veel interessante
onderwerpen te bespreken: politiek in
Nederland en Turkije, het studentenleven hier,
alles eigenlijk. Marieke heeft me pas ook
geholpen met mijn cv en een sollicitatiebrief van het Engels naar het Nederlands te
vertalen. Ik heb geluk dat ik een talentvolle
taalbuddy heb.’

Maar het is meer dan alleen spreekvaardigheid. Het is ook een goede kans om
Nederlanders te ontmoeten en te horen
over hun levensstijl. Als ik specifieke vragen
heb, kan ik die aan Marieke stellen. Pas wilde
ik wat dingen weten over het Nederlandse
schoolsysteem. Mijn zoon moest namelijk
de Cito-toets maken.’
Marieke: ‘Ik had niet verwacht dat het zo
interessant zou zijn. Bijvoorbeeld om over
Turkije te horen en het werk dat Halis heeft
gedaan. Ik begrijp nu ook beter hoe het is
om als vluchteling in Nederland te zijn en
plotseling een nieuwe taal te moeten leren.
Bij veel dingen had ik nooit stilgestaan.
Dat van de nieuwe stroom vluchtelingen er
ook een behoorlijk aantal politieke vluchtelingen uit Turkije zijn bijvoorbeeld.’

Hoe bevalt het?
Halis: ‘Ik denk dat mijn Nederlands ondertussen wel verbeterd is. Ik vind het nu
makkelijker om Marieke te begrijpen.
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