Tolkenpool groot succes
Met 103 aanvragen in 6 maanden tijd is de Tolkenpool, die vorig jaar november van start is gegaan,
een groot succes te noemen. De Tolkenpool bestaat uit een aantal vrijwilligers die “huis-, tuin en
keukengesprekken” willen tolken naar Nederlands of Engels. Hierbij valt te denken aan een gesprek
op school, een aanmelding doen bij de sportvereniging, een gesprek aan de koffietafel in het
buurthuis, uitleg over vrijwilligerswerk, etc.
Anderen helpen
Het kan best lastig zijn om thuis te worden in Nederland. Vaak hebben de vrijwilligers in de
tolkenpool dat zelf ook meegemaakt. Op deze manier hopen zij de drempel, die asielzoekers of
nieuwe Nederlanders kunnen ervaren met de Nederlandse taal, een stuk kleiner te maken. Daarnaast
geeft het de vrijwilliger de ruimte om zelf (meer) te oefenen met de Nederlandse taal.
Iedereen kan aanvragen
Iedere burger of organisatie in Smallingerland kan een aanvraag doen voor een tolk. De aanvragen
worden door de vrijwilligers in de pool onderling verdeeld. De vrijwilligers worden begeleid door een
coördinator van M.O.S. die, naast de begeleiding, alle aanvragen behandeld en de administratie bij
houdt. Als je een aanvraag doet hoor je dezelfde of de volgende dag of er een tolk beschikbaar is
voor het gesprek.
Ook anderen helpen?
Omdat de tolkenpool zo’n groot succes is, zijn we op zoek naar meer vrijwilligers die willen tolken. In
het bijzonder vrijwilligers die Tigrinya en Nederlands of Arabisch en Nederlands spreken. Ben jij of
ken jij iemand die dit kan en die het fijn vindt om zich in te zetten voor een ander of die graag zelf de
Nederlandse taal wil oefenen ? Zoek dan contact met M.O.S. (0512-515598) of info@mosweb.nl) en
geef aan dat je graag tolk wil zijn voor de tolkenpool. De coördinator neemt dan contact met je op
om kennis te maken.
Meer informatie over deze vrijwilligersvacature is te vinden op de website van Talent of de website
van M.O.S.

