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Voorwoord
In 2017 zijn uitgaven gedaan ten gunste van de bedrijfsvoering van EVA
Vrouwencentrum Venray. Zo heeft onze taalcoördinator de opleiding tot
NT2docent met succes gevolgd. Ook is de website vernieuwd waarbij
verschillende koppelingen met andere media mogelijk zijn. De
verschillende printers en het kopieerapparaat zijn vervangen door een
nieuw en zeer gebruikersvriendelijk apparaat. Eindelijk is een grote wens
van de vrijwilligers van het eetpunt in vervulling gegaan: er is een grote
oven aangeschaft, zodat de gasten tijdens de maandelijkse eetpunten
nieuwe gerechten kunnen worden geserveerd. Last but certainly not least
heeft EVA haar medewerking verleend aan het project ‘Het Tweede
Leven’. De huiskamer is een metamorfose ondergaan, de vloer in het hele
pand is vernieuwd, buiten is flink opgeruimd en opgeknapt en we hebben
nu een mooie ‘chambre’.
EVA is nieuwe samenwerkingen aangegaan en sommige bestaande zijn
beëindigd.
We zijn erg blij dat we sinds het voorjaar weer een vertrouwenspersoon in
ons midden hebben.
De vrijwilligers zijn we ook dit jaar niet vergeten. Op verschillende
manieren zijn zij gewaardeerd voor hun harde werken en inzet.
Al met al kijken we terug op succesvolle investeringen. Ze zijn gedaan ten
behoeve van de vrijwilligers en EVA als geheel. We zijn wederom trots op
een grote groep trouwe vrijwilligers die het leuk vindt om bij en voor EVA
bezig te zijn.
Anne Marie Bastiaansen
Noëlle Beijers
Marilou Ramekers
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Werkzaamheden vrijwilligers
Bestuurlijke taken
Het bestuur vergadert over het algemeen op de woensdagochtend. Zo ook
in 2017. Allerlei lopende zaken werden besproken, maar ook werden
anderen uitgenodigd, zowel vrijwilligers als relaties van buiten EVA. De
penningmeester zag goed toe op alle inkomsten en vooral uitgaven die dit
jaar zijn gedaan.
In 2017 was het vernieuwde vrijwilligersbeleid bijna af. Ook is een nieuw
taalbeleid in de maak. De verwachting is dat beide beleidsstukken in 2018
zijn voltooid.
Belangstellingsgesprekken
Door het project ‘Het Tweede Leven’ is besloten het voeren van
belangstellingsgesprekken opnieuw geen doorgang te laten hebben.
Belangstellingsgesprekken worden gevoerd door de bestuursleden met
ieder een deel van alle vrijwilligers.
Maandelijkse vrijwilligerslunches
Door de vele contactmomenten in het afgelopen jaar zijn er aanvankelijk
geen reguliere vrijwilligerslunches georganiseerd. Nadat het project ‘Het
Tweede Leven’ (zie later in dit verslag) was afgerond waren de
gezamenlijke lunches met elkaar er weer.
Secretariële activiteiten
Er is een vaste groep van 4 vrijwilligers die zich bezighouden met
werkzaamheden aan de balie en telefonie. Zij verzorgen ook de
(administratieve) ondersteuning voor de andere vrijwilligers. Voor de
bestuursleden is hun inzet van grote waarde en de samenwerking er een
om op te bouwen. Een grote wens van alle vrijwilligers was de aanschaf
van een goed werkend kopieerapparaat/printer. Alle andere apparaten zijn
daardoor vervangen.
Samenwerkingsverbanden
EVA staat open voor samenwerkingsverbanden. Zo is de samenwerking
met de Oranjebuurt geïntensiveerd. Tot grote tevredenheid van beide
kanten is er veel meer contact. De Oranjebuurt heeft met de vrijwilligers
van EVA bijgedragen aan het opknappen van het pand en de
parkeerplaats van EVA in het project ‘Het Tweede Leven’.
EVA heeft gesprekken gehad met Kusters Scholing. Zij zijn bij ons
geweest en wij bij hen. De verwachting is dat cursisten van Kusters zullen
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uitstromen, maar bij ons verder willen leren. In dat kader hebben
cursisten van Kusters in december bij EVA gebruik gemaakt van de
keuken voor het bereiden van lekkere gerechten om zo de overstap te
vergemakkelijken.
In het voorjaar heeft een bijeenkomst plaatsgehad bij BiblioNu in het
kader van de aanpak ‘laaggeletterdheid’. Vrijwilligers van EVA waren daar
bij.
Helaas is de samenwerking van PLIV en EVA en een onafhankelijke
vrijwilliger ten gunste van de budgetkring Venray tot een eind gekomen.
Onoverkomelijke verschillen in de samenwerking hebben tot dit besluit
geleid. Vanuit de gemeente was een regisseur aangesteld, die rapport
uitbracht aan de gemeente.
De dames van de Lionsclub wisten EVA te vinden in het kader van NL
Doet.
EVA is niet langer een aangesloten organisatie van Mondiaal Platform
Venray danwel Vluchtelingen welkom in Venray. De reden om aangesloten
te blijven ontbrak. Daarbij gaf de tijdsinvestering aan dat het moeilijk
bleek aangehaakt te blijven. Gelukkig weten beide organisaties EVA nog
steeds te vinden voor hun bijeenkomsten. Het contact zal blijven en EVA
juicht hun inspanningen nog altijd toe.
De voorzitter van EVA houdt zich bezig met de verhuringen die
plaatshebben. Zo is er een vast aanspreekpunt voor alle relaties en wordt
de beschikbaarheid in tijd en ruimte door deze vrijwilliger goed geregeld.
Er zijn vele nieuwe contacten hiermee opgebouwd. Door middel van
mond-tot-mondreclame via EVA, maar ook de relaties, blijkt het pand van
EVA een goede accommodatie om bijeenkomsten te organiseren. De
afspraak die telkens wordt gemaakt is dat EVA reclame maakt voor de
bijeenkomsten van de relaties en dat onze relaties ervoor zorgen dat EVA
goed te bereiken is voor wie wil, een ‘win-winsituatie’ tot tevredenheid
van alle partijen. Door genoemde samenwerkingsverbanden kon EVA ook
veel cursussen of workshops aanbieden. Toch is een aantal niet
doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. We kunnen desondanks
voortborduren op het aanbod dat we hebben. Wel heeft het onze aandacht
om te zien naar vergroting van ons programma-aanbod.
Gastvrouw en/of moederkip
EVA is er trots op dat zij een grote groep gastvrouwen en moederkippen
heeft. De gastvrouwen zorgen ervoor dat de huiskamer van EVA netjes is
en dat er koffie en thee klaar staat voor iedereen. Dat is voor de
vrijwilligers en ook voor de cursisten in de pauzes. De moederkippen
ontfermden zich over de jonge kinderen van de cursisten tijdens hun
Nederlandse taalles.
Doordat het aantal kinderen flink was afgenomen is ervoor gekozen om in
september de ‘kinderkamer’ niet meer ingericht te hebben met speelgoed.
Doordat er soms geen lokalen genoeg zijn, wordt de kinderkamer gebruikt
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als extra lokaal. De chambre, zoals die nu heet, is wat sjieker ingericht en
kan tevens worden gebruikt als vergaderruimte.
PR
Onze ict’er heeft een nieuwe website gebouwd. De mogelijkheden om
verbindingen te leggen met andere media zijn vergroot. De bestuursleden
zorgen voor de contacten met andere media, zoals bijv. weekblad Peel en
Maas en HALLO. Ook zetten zij berichten op Facebook en zorgen er met
de andere vrijwilligers voor dat de website wordt voorzien van
nieuwsberichten.
Vertrouwenspersoon
Sinds het voorjaar is er weer een vertrouwenspersoon. Een van de
taalvrijwilligers vervult die functie. Er bleek een behoefte. Zij heeft met 6
personen een gesprek gehad, die allemaal gerelateerd bleken aan
persoonlijke omstandigheden en derhalve niet aan de vrijwilligers en/of de
bestuursleden van EVA. Dat betekent dat de sfeer bij EVA goed is.
Vrijwilligers komen graag bij EVA werken en de cursisten komen graag
lessen volgen.
Activiteiten
Taal
Er is een grote groep Nederlandse taallesdocenten, ca 15 vrijwilligers. Met
veel plezier hebben zij overdag lesgegeven, hetzij met twee voor de
groep, hetzij individueel aan een of enkele cursisten. Ongeveer 60
cursisten namen deel aan de lessen. De taaldocenten worden aangestuurd
door de coördinator taal. Zij heeft in 2017 met goed gevolg de opleiding
tot NT2-docent gedaan.
Op de dinsdagavond heeft een groep van 3 docenten lesgegeven aan
zowel vrouwen als mannen. De groep is steeds groter geworden en begint
de 20 personen te halen. We merken dat er een grote behoefte is om ook
’s avonds les aan te bieden.
Vorig jaar hadden we een cursisten-stop omdat er zich zoveel cursisten
aangemeld hadden. Dit jaar neemt het cursisten-aantal gestaag af omdat
een aantal van onze cursisten aan een werktraject moet gaan deelnemen.
Wij willen daarop onze strategie voor het werven van cursisten
veranderen. Wij willen onze doelgroep graag persoonlijk gaan aanspreken
op fysieke plaatsen waar zij graag komen.
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Bij EVA voelen alle vrouwen zich thuis. We geven veel aandacht aan
cursisten die bij reguliere taalaanbieders buiten de boot zouden kunnen
vallen.
Groepen cursisten waar EVA zich in specialiseert zijn:
-analfabeten, laagopgeleiden en stagnerende leerders,
-cursisten die geslaagd zijn voor hun inburgeringsexamen en stappen
maken op de participatieladder,
-hoogopgeleide jonge vrouwen en mannen en
-cursisten die ook staan ingeschreven bij reguliere taalinstituten.
In december kwam een deel van de cursisten van Kusters naar EVA. Het
was een groep laagopgeleide cursisten die, wanneer hun traject bij
Kusters afgelopen zal zijn, nog intensief contact in en met de Nederlandse
taal zullen moeten onderhouden. Door bij EVA een activiteit met koken te
volgen werd de stap om verder te gaan met onderwijs bij EVA
laagdrempeliger.
Met Mark Schouren van de gemeenten Venray hebben wij gewerkt aan het
taalbeleid. Het liep enige vertraging op door de opleiding tot docent NT2
van de coördinator taal. In 2018 wordt dit traject vervolgd.
Internationale vrouwendag
Dit jaar was het thema integratie. Begonnen werd met een korte goed te
begrijpen komische film: er zijn vaak onverwachte oplossingen voor
problemen. Humor helpt bijna altijd beter dan kwaad worden. Daarna was
er een interview van een vrouw die zelf heeft moeten integreren: zij heeft
een gemengd huwelijk. Daarna vertelde een van onze vrijwilligers haar
verhaal. Zij groeide op in Marokko en kwam op haar 19de naar Nederland.
Haar dochter heeft in Nederland de kans gekregen om een universitaire
opleiding te volgen. Zij gelooft dat het goede wint. Wij zijn vrij, kunnen
stemmen en we mogen onze mening uiten. Als je iets wilt bereiken, is
daar een weg. Er was een grote opkomst.
Fietsles
Zoals in de voorgaande jaren was er animo om fietsles te geven door onze
vrijwilligster en om fietslessen te volgen door de cursisten die zich
daarvoor hadden opgegeven. Het moment van lesgeven paste helaas niet
in de agenda van de cursisten. In 2018 willen we de fietslessen tijdens de
taallessen aanbieden als onderdeel van onze cultuur.
Computerles
Onze ict’er heeft weer een computercursus voor beginners gegeven. Vijf
cursisten hebben die gevolgd. De bedoeling is in 2018 opnieuw gehoor te
geven aan de vraag om een computercursus.
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Naailes
Sinds vele jaren was er de mogelijkheid om naailessen te volgen bij EVA.
Een van de eigen vrijwilligers gaf 10 weken achtereen les. De cursisten
kregen tijdens de laatste les een certificaat uitgereikt. Daarmee kunnen zij
aantonen dat zij de basisvaardigheden voor het maken en herstellen van
kleding onder de knie hebben.
Breicafé
Het breicafé vond wederom wekelijks plaats op de dinsdagmiddag. Zoals
altijd is er gezelligheid rondom een leuke activiteit. Het breicafé heeft
meegedaan aan het jaarlijkse Innocent-Mutsjesactie. Dat leverde 370
leuke, kleurige en versierde mutsjes op op de flesjes Innocent
yoghurtdrankjes. Een deel van de opbrengst van die flesjes gaat naar het
Ouderenfonds, waar de dames van het breicafé graag aan hebben
bijgedragen.
Eetpunt
Ook in 2017 was het eetpunt een succes. Een trouwe groep gasten wist
EVA weer te vinden waar een heerlijke 3-gangenmenu werd geserveerd.
Mooi is te zien dat er zo leuk wordt samengewerkt tussen vrijwilligers en
cursisten die elkaar vinden in een passie. In oktober werd het 5-jarig
jubileum gevierd, waarbij ook de sponsoren waren uitgenodigd en het
kerstmenu bestaat traditiegetrouw uit 4 gangen. In het najaar is een
grote oven aangeschaft. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Soms
liep het bezoekersaantal terug. Daarop is actie ondernomen door via
media nog meer het eetpunt van EVA onder de aandacht te brengen. In
2018 verwachten we dat we nog meer gasten mogen ontvangen.
Het is er helaas niet van gekomen om een eetpunt ten behoeve van een
goed doel te organiseren.
Het Tweede Leven
Wat voor EVA in 2016 begon als mee brainstormen aan het project ‘Van
waardeloos naar waardevol’ leidde in 2017 tot Vrijwilligersinitiatief
Ontwikkel- en Ontmoetingsplaats ‘Het Tweede Leven’. Dat was een
samenwerkingsverband van Synthese, Cultura Venray, COA, de gemeente
Venray en EVA. Samen wilden wij nieuwe perspectieven creëren voor
nieuwe Nederlanders en nieuwe interieurs/inrichting. De pilot werd bij EVA
gehouden om de huiskamer her in te richten door de inzet van talenten
van vluchtelingen/statushouders en met tweedehands materiaal. Daarna
zou het stokje worden doorgegeven zodat ook op andere plekken
soortgelijke initiatieven ontstonden.
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Het project verliep uiteindelijk anders dan bedoeld. Echter, vele handen
werden uit de mouw gestoken door vrijwilligers, cursisten, bewoners uit
de Oranjebuurt en ook de gazonman vanuit de arbeidsparticipatie zorgde
met zijn mannen dat in en om het pand een flink aantal uren gedurende
een aantal weken in de zomervakantie hard werd gewerkt om het
interieur en het terrein om het pand op te knappen. Verder is veel
gepubliceerd en is dit project bij EVA vaak onder de aandacht gebracht.
Het doel was alles met gesloten beurs te doen. Dat is niet gelukt. EVA
heeft grote uitgaven gedaan, maar is gelukkig ook gesponsord door de
organisaties waar spullen zijn aangeschaft.
We kijken met veel trots en bewondering terug op de succesvolle
samenwerking met velen en de totstandkoming van een vernieuwd en
mooi pand.
Opschoondagen gemeente
Helaas heeft EVA niet meegedaan aan de opschoondagen vanuit de
gemeente. Ondanks pogingen van de coordinator activiteiten bleek er
geen animo voor te zijn.
NL Doet
De dames van Lionsclub Venray hebben in maart ons geholpen om het
pand van binnen en buiten helemaal schoon te maken. De hele dag werd
gepoetst en geboend. De samenwerking met Lionsclub lijkt blijvend.
Gezamenlijke afsluiting school- en kalenderjaar
Zoals altijd besteedt EVA veel aandacht aan de cursisten en vrijwilligers
aan het eind van een schooljaar en kalenderjaar. Tegen de zomer vindt de
bingo plaats en in de winter het kerstontbijt. Cursisten nemen daarbij
vaak zelfgemaakte gerechten mee naast het lekkers dat EVA aanbiedt.
Onze vrijwilligers hebben we daarna onze waardering en dank geuit voor
hun inzet om EVA te maken zoals zij is.
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