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Van 17 tot en met 21 februari organiseerde het Leerhuis een Leerhuisweek met het thema
‘Hulpdiensten en Dienstverlening’. Dit thema is gekozen op verzoek van de deelnemers van het
Leerhuis. De activiteiten werden verzorgd in samenwerking met diverse partijen. In dit verslag leest u
hoe de deelnemers het programma hebben ervaren.
Maandag 17 februari – Workshop veiligheid in huis en in het Leerhuis
Tijdens deze workshop leerden de deelnemers over wat zij zelf in huis kunnen doen om te
voorkomen dat er brand ontstaat. Het ging bijvoorbeeld over waar in huis je een rookmelder het best
op kunt hangen, wat je kunt doen als er vlam in de pan ontstaat of wat de
beste vluchtroute is als er brand is.
Na een uur ging plotseling het brandalarm van wijkcentrum de
Salaamander af. Oh jee, wat nu? In eerste instantie bleef iedereen zitten,
verdwaasd keken de deelnemers om zich heen. Pas toen zij de opdracht
kregen om naar buiten te gaan kwam er beweging. Op hun gemak liepen
ze naar de hoofduitgang, of mochten we nu toch de vluchtroute
gebruiken?
Na het sein brandveilig gingen we terug naar het lokaal. We bespraken
wat je hoort te doen als er een alarm af gaat. Ook keken we naar de
plattegrond van het pand met de vluchtroutes, best lastig om te zien waar het lokaal is waar je altijd
les hebt…
Maandag 17 februari – Leerhuislunch over vrijwilligerswerk
Bij hulpdiensten zijn vaak ook vrijwilligers actief. In maart start in het Leerhuis weer een training
‘Stap in vrijwilligerswerk’. Een mooie aanleiding om tijdens de leerhuislunch aandacht te besteden
aan vrijwilligerswerk. De groep bestond uit een mix van mensen die al vrijwilligerswerk doen en
deelnemers die er over nadenken om zich op te geven voor de cursus. Zij luisterden eerst naar het
verhaal van Stichting Jobhulp die samen met het VrijwilligersInformatiePunt van ElkWelzijn de
training verzorgd. Ervaringen van de aanwezigen werden uitgewisseld. Iedereen heeft zijn eigen
reden om vrijwilligerswerk te doen. De een doet het om
anderen te helpen, de ander om zijn/haar Nederlands te
verbeteren en weer een ander doet het om zelf meer
sociale contacten op te doen.
Dinsdag 18 februari – Bezoek aan het marechausseemuseum in Buren
Met meerdere auto’s vertrokken we in de ochtend naar
Buren. Hier werden we ontvangen door de vrijwilligers van

het museum. Na een korte inleiding mochten de deelnemers zelf het museum ontdekken. Naast de
verschillende voertuigen die de marechaussee gebruikt, zagen we de uniformen door de jaren heen.
De deelnemers leerden over de verschillende onderdelen binnen de marechaussee. Ook mochten we
een uniform passen of een kogelvrij vest aantrekken met bijpassende helm.
Bij het deel waar de beveiliging van Schiphol aan bod kwam stond een toilet waar bolletjesslikkers op
gezet worden. Vervolgens worden de bolletjes met handschoenen schoon gewassen. Ook dit
mochten de deelnemers uitproberen, maar dat ging toch wat te ver.
Sommige deelnemers wisten al veel, zij volgen goed het nieuws, andere zagen veel nieuwe dingen. Er
volgden mooie gesprekken over het nieuws en persoonlijke verhalen over bijvoorbeeld het
coronavirus van deelnemers die familie hebben in China.
Woensdag 19 februari – Workshop over belasting in
Nederland
Rob van de Belastingdienst, Rini van stichting
Schuldhulpmaatje en Nicole van de formulierenbrigade
kwamen vertellen over inkomstenbelasting, toeslagen
en de voorzieningen die er in Culemborg zijn om hulp te
krijgen op financieel gebied.
Er werd gesproken over de verschillende soorten
belasting die er zijn. Daarna keken we naar de
belastingopbrengsten over 2019 (305 miljard) en waar belastinggeld voor gebruikt wordt. Veel van
de deelnemers wisten niet dat dingen als onderwijs, uitkeringen en zorg vanuit belastinggeld betaald
wordt.
Vervolgens hadden we het over de inkomsten belasting. Betaald iedereen evenveel belasting? Moet
iedereen belasting aangifte doen? Telt het geld dat mijn zoon verdient met zijn bijbaantje ook mee?
De deelnemers hadden veel vragen.
In maart en april houdt Bibliotheek Rivierenland iedere donderdag van 10.00-11.30 uur een gratis
inloopspreekuur over de inkomstenbelasting en toeslagen in samenwerking met ElkWelzijn, KBO
Gelderland, SchuldHulpMaatje en het Leerhuis.
Donderdag 20 februari – Rondleiding Triosingel
Op donderdag brachten we een bezoek aan de
Triosingel. Hier werden we ontvangen door Kim
van Zee van de brandweer en Samantha van Ingen,
jeugdboa. Bij aankomst bleek het instructielokaal
bezet. Zo belandden we zomaar aan de bar in de
kantine die leek op een kroeg, voor sommigen een
ervaring op zich. De deelnemers kwamen met veel
vragen over veiligheid in huis, wat te doen bij brand en wat de jeugdboa’s doen om jongerenoverlast

te voorkomen. Ook hier kwamen actuele thema’s aan bod zoals drillraps, jongeren die met wapens
op straat lopen, phishing en het houden van controle op wat je kind doet op allerlei apps.
Donderdag 20 februari – Creatieve workshop met het
thema hulpdiensten
Als afsluiting van de Leerhuisweek verzorgden vrijwilligers
Karen en Susanna een creatieve workshop. Ontspanning en
gezellig samen bezig zijn stonden hierbij voorop. Tijdens dit
soort momenten leren we de deelnemers op een andere
manier kennen, dan hoe we hen normaal tijdens de lessen
zien. De deelnemers maakten een schilderij met verf en
kleine stukjes papier. In een ongedwongen sfeer kwamen
persoonlijke verhalen los en werd samen gelachen.
Volgende Leerhuisweek – Thema Verkeer en Vervoer
De volgende leerhuisweek staat gepland in de week van 8 t/m 12 juni. Het thema van deze week zal
op verzoek van de deelnemers Verkeer en Vervoer zijn. Er is veel behoefte om te snappen wat de
verkeersregels zijn in Nederland. Vooral rotondes zijn een uitdaging, omdat niet iedereen zich aan de
verkeersregels houdt en je dus soms geen voorrang krijgt als je het wel hebt. Daarnaast zijn het
openbaar vervoer, het theorie-examen voor de auto en fietsles onderwerpen waar we regelmatig
vragen over krijgen. Genoeg ideeën om er weer een leerzame week van te maken.

