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VOORWOORD 
 

Wat opviel dit jaar zijn de enorme ontwikkelingen op het gebied van de 
Nederlandse taallessen en de fors gestegen belangstelling om een ruimte te 
huren bij EVA Vrouwencentrum Venray. Het tarief om gebruik te maken van een 

ruimte is fors verlaagd en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Er zijn heel veel 
gesprekken gevoerd met externen zowel bij EVA als op lokatie en we merken dat 

we wederom zijn gegroeid in aanzien en als een serieuze partij worden benaderd 
om mee samen te werken. EVA staat open voor samenwerking met andere 
partijen. Samenwerking is een van de kernwaarden van EVA en die plaatst ons 

middenin de Venrayse samenleving. 
 

We hebben zoveel mogelijk aangepakt, in het kader van onze missie en visie en 
de kernwaarden samen-krachtig-onderscheidend. Het bestuur heeft vele uren 
besteed aan het opstellen van beleid. Echter, telkens werden we ingehaald door 

de ontwikkelingen, maar soms ook beperkt doordat we niet als voltallig bestuur 
zaken zo voortvarend konden oppakken als dat we hebben gewild.  

 
Er is zeer veel gedaan aan de promotie van EVA. Zo waren er vele berichten op 
de website en Facebook en de nieuwsbrief kwam zoveel mogelijk maandelijks uit. 

Ook waren de bestuursleden aanwezig bij de vele bijeenkomsten die werden 
georganiseerd. Het benutten van een groot netwerk maakte dat we goed mond-

tot-mondreclame maakten. 
 
Het 10-jarig jubileum was een grote gebeurtenis bij EVA. De organisatie van het 

feest zorgde voor een grote verbondenheid onder en met elkaar. Het was een 
feest van alle vrijwilligers en alle bezoekers.  

 
Sinds de zomer heeft EVA behalve het reguliere aanbod vele activiteiten aan te 

bieden waarvoor een mooie activiteitenfolder is gemaakt. 
 
Doordat met name aan het begin van het jaar de werkdruk wat hoger was, 

hebben we moeten beslissen dat de belangstellingsgesprekken met alle 
vrijwilligers niet werden gevoerd. 

 
Qua financiën kunnen we gelukkig positievere cijfers tonen. Daar zijn we heel blij 
mee. We rekenen ons natuurlijk niet rijk en blijven alle uitgaven goed monitoren. 

Onze kracht is om zelf alle kosten te dragen en gebruik te maken van onze eigen 
creativiteit om een en ander voor elkaar te brengen. 

 
Het succes van EVA is groot door de inzet van een constante groep vrijwilligers: 
docenten, gastvrouwen, moederkippen, de dames op het secretariaat, de dames 

die een activiteit coördineren en begeleiden en bovenal de goede samenwerking 
met elkaar en onderling. Het vrijwilligersklimaat is heel erg goed bij EVA. 

Voormalige cursisten, maar ook enkele huidige cursisten, zijn trouwe vrijwilliger 
geworden. Daar waar het in Nederland moeilijk is vrijwilligers te vinden, is het 
voor EVA gemakkelijk om hen te werven. EVA is flexibel en de vrijwilligers 

kunnen individueel vorm geven aan hun bijdrage. Zij zijn zeer loyaal en vangen 
elkaars werk op zodat iedereen andere activiteiten binnen en naast EVA kan 

ontplooien. Vrijwilligers blijven graag aan EVA verbonden. Aan het bestuur de 
mooie taak om hen op waarde te schatten en enthousiast te houden voor het 
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vrijwilligerswerk bij EVA. Dank is ook verschuldigd aan alle cursisten, bezoekers 
en geïnteresseerden. Niet voor niets zijn de kernwaarden van EVA: samen, 

krachtig en onderscheidend!  
 
Zoals ieder jaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Er is een nieuw lid 

toegetreden en twee leden zijn gestopt. Per 1 januari 2017 bestaat het bestuur 
uit 3 leden. 

 
Anne Marie Bastiaansen, voorzitter en penningmeester 
Noëlle Beijers 

Marilou Ramekers 
 

Voorjaar 2017 
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TAAL 
 

Het onderwijs zo individueel mogelijk maken is de specialiteit van EVA. De 
leerdoelen worden o.a. uit de leefomgeving van de vrouwen gehaald. Een 
methode (leergang) loopt als een rode draad door ons onderwijs. Het is een 

aanvulling. De werkelijke methode is het dagelijkse leven van de vrouwen zelf. 
De kracht van EVA is dat onze vrijwillige docenten kunnen afstemmen op de 

vrouwen. Er bestaat geen deadline die behaald moet worden. EVA is uniek in dit 
gegeven. Doordat vrouwen niet hoeven te presteren wordt een veilige omgeving 
gecreëerd waarbij de vrouwen in hun eigen tempo kunnen opbloeien. Dit werkt 

voor vrouwen van alle niveaus. Veel vrouwen zijn in hun land van afkomst niet 
naar school geweest of hebben slechte ervaringen met onderwijs waardoor ze 

faalangstig zijn geworden. EVA is een veilige haven waar zij werken aan hun 
zelfredzaamheid en leren openstaan voor onderlinge multiculturele contacten. Er 
ontstaan vriendschappen tussen cursisten en zij kunnen opstaan uit hun 

isolement. Zij ondernemen veel buitenschoolse activiteiten waarbij zij 
gelijkwaardig zijn aan hun vrijwillige docenten. Zo wordt er tegemoet gekomen 

aan hun behoeften en leren zij vanuit geborgenheid zich te wortelen in een 
nieuwe cultuur. EVA biedt een groeiperiode aan waarin alle vrouwen naar 
behoefte stappen kunnen zetten om te kunnen integreren in de Nederlandse 

samenleving. Zij mogen zelf bepalen hoe lang dat traject duurt. Sommigen 
hebben daar vele jaren voor nodig want zij hebben behoefte aan de structuur die 

dit in hun dagelijkse leven brengt. Anderen zijn het na een jaar alweer ontgroeid. 
Zij kunnen instappen wanneer zij willen en het proces verlaten zodra zij er rijp 
voor zijn.  

 
EVA heeft twee vormen van onderwijs. We hebben niveaugroepen waarbij de 

focus op alle basisvaardigheden en voorbereiding op het inburgeringsexamen 
ligt. Wel gekaderd in de hierboven genoemde manier van onderwijzen. We 

hebben ook sociale groepen. Deze vrouwen zitten eigenlijk aan het plafond van 
hun leermogelijkheden.  
 

Binnen het NT2-onderwijs neemt EVA een speciale plaats in juist doordat wij niet 
genoodzaakt zijn cursisten trajecten aan te bieden. Wij hoeven geen druk op 

deze cursisten te zetten om een examen te halen. Daardoor kunnen wij het 
aandachtspunt bij de spreekvaardigheid leggen. De methode die wij gebruiken is 
erg communicatief en we hebben de ervaring dat de docenten het fijn vinden als 

een aanvulling maar niet als volledige methode omdat er weinig specifiek op 
lezen en schrijven wordt ingegaan. 

 
Het aanbod van EVA is gericht op alle niveaus tot en met A2. EVA heeft ook een 
bijzondere doelgroep. Cursisten die het inburgeringsexamen al hebben gedaan 

en zijn geslaagd. Zij komen naar EVA om de taal te blijven oefenen en sociale 
contacten te onderhouden. Velen van hen doen naast het onderwijs dat zij 

volgen vrijwilligerswerk bij EVA als gastvrouw of “moederkip” (opvang van 
kinderen onder de vier jaar) of helpen bij een activiteit. Rekenen zit verweven in 
het taalaanbod.  
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We hebben sinds dit jaar een avondgroep. Drie docenten geven les aan ca 10 
cursisten. Deze groep staat meer op zichzelf. Mannen zijn er welkom en vrouwen 

die overdag werken komen ook. Zij werken met dezelfde leergangen als de 
cursisten die overdag komen.  
 

Doordat EVA bij het onderwijs niet uit hoeft te gaan van door de overheid 
vastgestelde trajecten zijn er veel mogelijkheden om het onderwijs in praktijk te 

brengen. Onze docenten organiseren samen met de cursisten excursies van 
allerlei aard. Zij oefenen om met het Openbaar Vervoer te reizen en een 
cultureel uitstapje te maken buiten Venray, zij gaan naar een opticiën om hun 

ogen te laten onderzoeken, gaan naar het museum of koken 
samen/etentjes/appeltaart bakken, zij brengen een bezoek aan een 

klompenmakerij of maken een herfstwandeling. Allerlei onderwijssituaties 
worden na een reeks van lessen in de praktijk gebracht. Daarnaast spreken de 
cursisten onderling ook met elkaar af, zoals bijvoorbeeld samen naar de film 

gaan. 
 

Nederlands taalonderwijs bij EVA leidt niet tot een diploma. In overleg zouden 
wij wel een certificaat aan kunnen bieden. Vrouwen die naar EVA gaan hebben 
de mogelijkheid om te stijgen op de participatieladder. In veel gevallen stijgen zij 

van niveau 1 naar niveau 4, vrijwilligerswerk. In sommige gevallen bereiken zij 
zelfs niveau 6, betaald werk. Zelfredzaamheid is het grootste goed dat onderwijs 

een individu kan bieden. Cursisten bij EVA worden zelfredzaam en dat spreidt 
zich als een olievlek uit over het hele gezin en de gemeenschap (multiplier 
effect). 

 
Elk jaar verzorgen we voor de docenten workshops en cursussen om hun 

deskundigheid te verbreden en ontwikkelen. We werken samen met “Het Begint 
Met Taal” en de stichting Lezen en Schrijven. Een docent doet de opleiding tot 

NT2 docent. Wanneer zij haar diploma heeft behaald in 2017 zal zij 
leerstofinhoudelijke workshops gaan geven. 
 

EVA staat voor alle mogelijke vormen van samenwerking open als het 
uitgangspunt is dat de samenwerking de cursisten ten goede komt.  

 
Vanuit de gemeente zijn veel anderstaligen verplicht gesteld de Nederlandse taal 
beter te leren beheersen. Dat heeft geresulteerd in een grote toename van 

cursisten. Ook de komst van nieuwkomers verhoogde de druk. Zowel in de 
groepen die overdag les krijgen als die ’s avonds moest een cursistenstop 

worden ingesteld; de groepen zaten vol. De verwachting is dat in 2017 weer 
cursisten kunnen worden toegelaten. In 2016 werkten rond de 15 docenten bij 
EVA en volgden circa 70 cursisten Nederlandse taalles. 
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ACTIVITEITEN 
 

Tuin 
Een vaste vrijwilliger zorgt ervoor dat de directe omgeving van het pand van EVA 
goed onderhouden blijft. Indien nodig vraagt zij anderen te helpen.  

 
Budgetkring 

De budgetkring Venray is een samenwerkingsverband van EVA, PLIV en een 
ZZP’er die worden begeleid door de stichting Lift in Maastricht. En met succes: in 
het vroege voorjaar van 2016 vonden na een kennismaking eind januari de 

eerste budgetkringbijeenkomsten plaats. EVA heeft de eigen accommodatie ter 
beschikking gesteld aan de eerste twee budgetkringen.   

De eerste serie budgetkringbijeenkomsten is in september voltooid, waarna een 
tweede serie is opgestart. Twee vrijwilligers bij EVA zijn opgeleid en hebben 
beiden, ieder met een ander, de bijeenkomsten geleid. Hoewel de budgetkring 

voor zowel vrouwen als mannen toegankelijk is, leert de ervaring dat met name 
vrouwen deelnemer zijn. Uit de evaluatie van de eerste serie is gebleken dat de 

vrouwen werkelijk hun leven hebben ‘gelift’. Actief meedoen in de budgetkring 
maakt deelnemers geldbewust. Zij kunnen hun financiële problemen beter aan, 
worden sterker en positiever. 

 
Internationale Vrouwendag 8 maart 2016 

De internationale vrouwendag op 8 maart is weer bij EVA gevierd. De Moedige 
Moeders hebben hieraan hun medewerking verleend. Zij hielden een presentatie 
op grond van hun persoonlijke ervaringen als moeder van een verslaafd kind en 

leidden daarna de discussie die daaruit voortvloeide. 
 

10 jarig bestaan EVA 
In 26 augustus 2016 bestond EVA 10 jaar. Dat werd gevierd met een groots 

feest op zaterdag 3 september. Alle vrijwilligers waren betrokken bij de 
organisatie om iedereen met trots EVA te laten zien. En de opkomst van 
genodigden, bezoekers en geïnteresseerden was overweldigend. Het mooie weer 

en de burgemeester droegen hun steentje daar aan bij.  
 

Mondiaal Platform Venray 
EVA is een van de aangesloten organisaties van Mondiaal Platform Venray. 
Zoveel mogelijk bijeenkomsten zijn bijgewoond. Dat is makkelijk, veel 

overleggen vinden bij EVA plaats. Sinds het voorjaar is Vluchtelingen Welkom in 
Venray ook een organisatie van Mondiaal Platform Venray. Zoals de naam het al 

zegt: de werkgroep doet er alles aan om de vluchtelingen naar het azc in 
Blitterswijck welkom te heten en warm te ontvangen. Waar nodig hielp EVA mee.  
 

Inloopmiddag Oranjebuurt 
De Oranjebuurt heeft op de vrijdag de inloopmiddag voor de eigen bewoners. 

EVA is blij dat het haar accommodatie kan faciliteren om de inloopmiddagen tot 
een succes te maken. Steeds meer bewoners vinden hun weg ernaartoe. De 
wethouder heeft het initiatief toegejuicht. 
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Van Waardeloos naar Waardevol  
Op 11 juli 2016 hebben de huidige bestuursleden deelgenomen aan de 

brainstormsessie Van Waardeloos naar Waardevol. Dat betrof een  
vervolgsessie om in onbruik geraakte spullen nog waardevol in te zetten. Uit de 
bijeenkomst van 11 juli 2016 is ontstaan Ontwikkelplaats ‘het 2e leven’: samen 

creëren we nieuwe perspectieven voor nieuwe Nederlanders én nieuwe interieurs 
en interieurinrichting. Deze pilot vindt plaats bij EVA. EVA wil graag de 

huiskamer een gezelligere uitstraling geven en nieuwkomers een kans bieden 
een tweede leven op te bouwen in Nederland. Droom is dat iedereen zich 
onderdeel voelt van deze samenleving en dat waardeloze spullen weer waardevol 

worden en onderling contact wordt gestimuleerd en waar mogelijk drempels 
worden weggenomen om met elkaar in contact te komen. 

 
Eetpunt 
Eens in de maand is er het eetpunt, een 3 gangen-diner met allemaal verse 

ingrediënten op het niet-alledaagse menu. De samenwerking onderling in een 
vast team maakt het voor de vrijwilligers een feest om 35-40 gasten telkens te 

verrassen.  
 
Breicafé 

Iedere week op dinsdagmiddag is er het breicafé waar vrouwen uit alle culturen, 
jong en oud naar toe komen, met en zonder een baan, en in de vakantie vaak 

met hun kinderen. Zij doen nieuwe contacten op en er zijn vriendschappen 
ontstaan. Het is altijd een gezellige en leerzame middag. Onderling wordt er veel 
geholpen met ingewikkelde steken of moeilijke patronen, ook het patroon lezen 

komt aan de orde. Ook andere creatieve vaardigheden worden beoefend en 
brengt sommigen weer op ideeën. Borduren, kaarten maken, mandala tekenen, 

recepten uitwisselen… het breicafé is meer dan  handwerken. De groep van ca 20 
vrouwen groeit gestaag.  

In januari en juli wordt samen gebruncht. Iedereen brengt dan een zelfgemaakt 
gerecht mee en een rijk gevulde multiculturele tafel is het resultaat. 
 

Yoga 
Wekelijks wordt yoga gegeven door een ervaren docente. 

 
Computerles 
EVA biedt nu voor het tweede jaar de computerles aan. De cursisten nemen 

telkens hun eigen laptop mee en voor wie geen laptop heeft ligt er altijd een 
laptop van EVA klaar met natuurlijk het nieuwste besturingssysteem Windows 

10. 
Het doel van deze computerles is om iedereen in de gelegenheid te stellen zich 
op computergebied zodanig te ontwikkelen om zelf iets te durven en kunnen 

ondernemen op de computer en er met anderen over mee kunnen praten. 
Op 1 december 2016 zijn we weer met veel belangstelling gestart met het 

volgende seizoen computerles. We zijn begonnen met maar liefst 10 cursisten en 
inmiddels is er een vaste groep van 5 cursisten die om de week trouw de 
computerles bijwonen bij EVA. 

Afhankelijk van de inbreng van de cursisten wordt de inhoud van de computerles 
vorm gegeven. De eerste lessen hebben we aandacht besteed aan algemene 

onderwerpen zoals e-mail, surfen op het internet en het opslaan van bestanden. 
Inmiddels zijn we met de eerste groep al weer over de helft van het totaal van 
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10 lessen en hebben we de laatste lessen besteed aan het opslaan van foto’s 
vanaf je smartphone in de Cloud. 

De aankomende laatste lessen zullen vooral in het teken staan van Excel, 
PowerPoint en verdere uitdieping van E-mail. De cursisten ervaren de 
computerles als zeer prettig en vooral leerzaam. 

 

Klankschaalconcerten 

Maandelijks zijn er de klankschaalconcerten. Met behulp van klankschalen en 
andere klankinstrumenten als didgeridoo, gong, rainstick, oceandrum, 

sjamanendrum e.d. een avond ontspanning. 

 

Kerstviering 
Ieder jaar wordt het jaar afgesloten met een kerstontbijt. Deze keer zonder de 

hapjes van de cursisten, wel verzorgd door de vrijwilligers. Voor wie wilde was er 
een bezoek aan de St. Petrus’ Bandenkerk en een ontmoeting met de pastoor. 
Daarna vertelden cursisten het kerstverhaal. Heel knap hoe zij hun best deden 

om de kerstboodschap over te brengen.  
Omdat het dit jaar een feestjaar was, kregen alle vrijwilligers een kaart en een 

cadeaubon overhandigd. 
 
 

 


