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Deze week is er een koor begonnen bij Dynamiek, met als titel ‘samen  
Nederlandse liedjes zingen’. Samen met Vluchtelingenwerk zijn we  
dit koor opgestart. Er wordt niet alleen gezongen, maar er wordt ook stil  
gestaan bij de teksten. Het koor komt om de week samen op dinsdagochtend onder leiding van Marja 
Hendrich. We zijn van mening dat dit koor een mooie aanvulling is op de verschillende taalactiviteiten die 
er o.a. bij Dynamiek zijn. Deze activiteiten zijn allemaal gelinkt aan het Leerhuis, waar Dynamiek een 
locatie voor is.  
 
In juni starten er een aantal nieuwe cursussen. Deze organiseert Dynamiek ook samen met 
Vluchtelingenwerk, in afstemming met onze netwerkpartners. Deze kunnen heel praktisch van aard zijn, 
zoals fietsreparatie. Andere zijn juist een aanvulling op en een uitdieping van zaken rondom de 
inburgering, zoals een training over omgaan met geld in Nederland. 
 
Op initiatief van vrijwilligers zijn we gestart met een wekelijkse koffieochtend op dinsdagochtend voor de 
wijk en met een wandelactiviteit op donderdagmiddag. 
 

 

 

Voor de geïnteresseerden is er een overzicht 
gemaakt van 2018. Dit geeft duidelijk zicht op 
wat zich allemaal heeft afgespeeld in 2018. 
Hoeveel vrijwilligers zijn er begonnen en hoeveel 
zijn er vertrokken? Hoeveel klussen hebben we 
gedaan, bij hoeveel mensen? Hoeveel mensen 
hebben er meegedaan aan de Nederlandse 
lessen? Wat levert Dynamiek op voor 
deelnemers, klanten en vrijwilligers? 

U kunt dit overzicht opvragen via 
l.vanderheijden@mozaiekwelzijn.nl 

 

 

Een aantal van onze vrijwilligers doet mee aan 
de Ramadan. Het Werelds Koken gaat wel 
gewoon door.  

Hapjes kunnen nog steeds besteld worden voor 
bijvoorbeeld een overleg. Bel gerust met 
Hassana voor meer informatie! 

We wensen iedereen die meedoet een mooie 
ramadan toe! Ramadan Mubarak! 

Sinds 9 april is Dynamiek iedere 
dinsdagochtend geopend voor alle 
wijkinwoners van Tiel West. Ze kunnen 
bij ons terecht met een vraag, een 
verzoek of verhaal, of gewoon voor wat 
gezelligheid en een bakje koffie.  
 
Als eerste keer was er een wijklunch. De 
wijkcoach en wijkregisseur waren ook 
aanwezig. Het begon rustig, maar 
uiteindelijk waren de stoelen niet aan 
te slepen! Een mooie start voor meer 
wijkgericht werken vanuit Dynamiek.    
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Mijn naam is Mohammad Habibi, 33 jaar, getrouwd en ik heb 
2 dochters, van 7 en 2,5 jaar oud. Ik woon nu 10 jaar in 
Nederland, waarvan 8 jaar in Tiel. Ik ben geboren in 
Afghanistan. 
 
4 jaar geleden ben ik bij Dynamiek terecht gekomen omdat ik 1 x 
per week extra Nederlandse les ging volgen. Ik wilde graag 
werken maar mijn taal was nog niet goed genoeg. Mijn 
werkcoach heeft me toen aangemeld voor een taalstage bij 
Dynamiek. Sinds eind 2018 werk ik twee dagdelen achter de 
receptie. Ik neem de telefoon aan, zorg voor verse koffie, houdt de 
presentie van de Nederlandse lessen bij en werk in het systeem 
van Dynamiek. Ook volg ik nog steeds Nederlandse les. 

In deze 5 maanden is mijn Nederlandse taal beter geworden door  
het meer te praten. Ik durf nu ook meer en heb geleerd op de pc te 
werken. Ik zou nog wel meer willen leren met de pc en hoop in de 
toekomst weer betaald werk te kunnen doen. 

 

28 maart vond in de Agnietenhof het congres ‘Pluk het Geluk’ plaats. Als 
grote geluksmaker kon Dynamiek natuurlijk niet ontbreken 😉 
Onze vrijwilligers hebben in een heerlijke zonnetje vanaf het station en de 
parkeergarage gasten de weg gewezen naar de Agnietenhof. Binnen zaten 
medewerkers van Dynamiek en het Leerhuis klaar om met gasten in 
gesprek te gaan over wat geluk voor hen betekent door een Jenga-geluks-
toren die maar hoger en hoger werd en pas aan het einde van de dag 
omviel! 
 

 
 

MAANDAG 
09.00 - 13.00u:  Werelds Koken, hapjes maken 
09.30 - 11.30u:  Naailes 
10.00 - 11.30u:  Bijles Nederlands 
12.30 - 14.00u:   Nederlandse les D1 en bijles 
13.00 - 15.00u:  Kledingherstelservice 
DINSDAG 
09.30 - 11.30u:  Formulierenhulp 
10.00 – 12.00u: Koffieochtend 
12.00u:   Werelds Koken, soep 
13.00 - 14.30u:  Babbelton 
 

WOENSDAG 
09.30 - 11.30u:   Inloop Seniorweb/computercursus 
 
DONDERDAG 
09.30 - 11.30u:  Formulierenhulp 
10.00 - 12.30u:  Nederlandse les D2  
12.00u:                 Werelds Koken, maaltijd 
12.30 - 14.30u:  Nederlandse les D3 
14.00u:  Wandelclub 
 
VRIJDAG 
13.00 - 14.30u:   Babbelton 2.0 en spelletjesmiddag 


