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*Dutch description, English below

De Voorkamer
De Voorkamer is een ontmoetingsplek waar je met andere culturen in aanraking komt: een
plek om erbij te horen en een veilige plek om nieuwe ervaringen op te doen. Door te werken
vanuit creativiteit en talent verbinden we mensen uit onze gemeenschap met diverse culturele
achtergronden op een persoonlijk niveau.

Arabisch Taalcafé
Elke maandag van 19.00 tot 21.30 uur.
Het Arabisch Taalcafé is een wekelijks terugkerend evenement waar zowel gesproken als
standaard Arabisch geoefent wordt. Wekelijks zijn er Arabische taalcoaches die vrijwillig lesgeven
en gesprekken voeren in het Arabisch met Nederlanders en niet-Arabisch sprekenden. Zoals
alle projecten van De Voorkamer is het Arabisch taalcafé gebaseerd op het delen van kennis
en het opbouwen van sociale connecties tussen mensen met verschillende achtergronden. Je
kunt er nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd kan je de Arabische taal en cultuur helpen
verspreiden. Door het delen van de uitdagingen en de ervaring van het leren van een nieuwe taal
creëert het Arabisch Taalcafé op een indirecte manier empathie voor zowel de deelnemers als
coaches.

Coördinator (vrijwilliger)

Ben jij:
- iemand die Arabisch en Nederlands OR/And Engels spreekt en enthousiast is over het
coördineren van het Arabisch taalcafé van De Voorkamer dat een doorlopend project is met een
wekelijks evenement (samen met de 4 of 5 andere teamleden)?
- in staat om je voor ten minste 4 maanden aan het project te verbinden?
- een echte teamspeler en bereid om je organisatorische vaardigheden in te zetten of te leren
hoe je evenementen organiseert, het kleine team waarmee je werkt te managen en
de taken te verdelen?
- iemand die initiatief kan nemen, goede communicatieve vaardigheden heeft en bereid is om
nieuwe mensen met verschillende achtergronden te bereiken en te ontmoeten?
- zelfsturend en iemand die de verantwoordelijk kan nemen voor de taakverdeling binnen het
kleine team waarmee je werkt?
- bereid en open om te helpen bij het ontwikkelen en creëren van nieuwe inhoud en activiteiten
voor het evenement?
- enthousiast over het lesgeven in het Arabisch Taalcafé?
- het belangrijkste is dat je bereid bent om samen met de andere teamleden en het team van
De Voorkamer te richten op de missie om persoonlijke contacten te stimuleren tussen
verschillende mensen waarbij we focussen op o.a. gelijkwaardigheid, respect, inclusiviteit en een
uitwisseling van kennis en talent.
Wij bieden:
- een plek om je leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen door het organiseren en plannen
van activiteiten en evenementen van het Arabische Taalcafé;
- een plek om je netwerk te ontwikkelen, vriendschappen op te bouwen en meer te weten te
komen over de Nederlandse cultuur door Arabisch te onderwijzen;
- een plek waar je je creatieve denkwijze kunt ontwikkelen door te werken aan de lesmethoden en
door het werken aan nieuwe manieren om interactie te stimuleren
(bijv. liedjes, spelletjes, quizzen).
Betrokkenheid:
Ongeveer 2 tot 4 uur per week. In een periode dat je programmeert kan het werk intensiever zijn
als je een periode alleen de activiteiten coördineert neemt het minder tijd in beslag.
Idealiter wordt er één activiteit per week georganiseerd.

Interactie Coordinator (vrijwilliger)

Ben jij:
- iemand die Arabisch en Nederlands en/of Engels spreekt en enthousiast is over het organiseren
en ontwikkelen van Het Arabisch Taalcafé en het ontwikkelen van nieuwe methodes om interactie
tussen bezoekers te stimuleren?
- iemand die houdt van het maken en spelen van spelletjes en het maken en hosten van quizzen,
iemand die creatief is en openstaat voor nieuwe manieren van Arabisch leren
(je hoeft geen zanger, artiest of muzikant te zijn, je hoeft alleen maar goede ideeën te hebben)?
- een sociaal, gastvrij en enthousiast persoon die graag nieuwe mensen ontmoet?
geïnteresseerd in het werken in een team, waar taakverdeling, teamwork en spirit essentieel zijn?
- iemand die openstaat voor het organiseren van het evenement in de Voorkamer en samen met
de andere teamleden wilt helpen bij de voorbereidingen?
- enthousiast over het lesgeven in het Arabisch Taalcafé?
Wij bieden:
- een plek om je creativiteit en kennis te gebruiken om nieuwe manieren
van interactie te ontwikkelen;
- een plek om je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen door het proces van het creëren
van nieuwe interactie-instrumenten en het organiseren en plannen
van Arabische Taalcafé-teamactiviteiten te leiden.
- een plek om je netwerk te ontwikkelen, vriendschappen op te bouwen en meer te weten te
komen over de Nederlandse cultuur door het onderwijzen van Arabisch.
- een plek waar je je creatieve denkwijze kunt ontwikkelen door te werken aan de lesmethoden en
door het werken aan nieuwe manieren om interactie te stimuleren
(bijv. liedjes, spelletjes, quizzen).
Betrokkenheid:
Idealiter is er wekelijks een evenement in De Voorkamer. U hoeft niet aan elk evenement deel te
nemen. Per week schatten we een inzet van gemiddeld 2 à 3 uur. Een groot deel van de tijd zal
worden besteed aan de ontwikkeling van nieuwe games en interactieve activiteiten.

*English description

De Voorkamer
De Voorkamer is an open space to meet other cultures: a place to belong, a safe place for new
experiences. By focussing on creativity and talent we connect people within our community with
diverse cultural backgrounds on a personal level.

Arabisch Taalcafé
The Arabic Taalcafe is a weekly recurring event that aims to teach Arabic to non Arabic speakers,
both in spoken and standard Arabic. Every week Arabic language coaches volunteer to teach and
practice Arabic with Dutch and non Arabic speakers.
As all De Voorkamer projects, The Arabic Taalcafe is based on sharing knowledge and building
social connections between people from different backgrounds. It is an opportunity to meet new
people and give back to the local community. It is as well a way to be active and spread Arabic
language and culture. In an indirect way the Taalcafe stimulates empathy for participants as
coaches. By sharing the challenges and the experiences of learning a new language we get closer
to each other.

Coordinator (volunteer)

Are you:
- Someone who speaks Arabic and Dutch OR/And English and is enthusiastic about coordinating
De Voorkamer’s Arabic taalcafe which is an ongoing project with a weekly event
(together with the 4 or 5 other team members)?
- Able to commit for at least 4 months?
- A real team player and willing to use your organisational skills or learn how to organise events,
manage the small team you are working?
- Someone who can take initiative, has good communication skills and is eager and open to reach
out and to meet new people with different backgrounds?
- Self-driven, do you take responsibility for coordination and like to divide tasks between your
team members?
- Willing and open to help with the development and creation of new content and activities
for the event?
- Open to be an Arabic language coach?
- Willing to work together with the other team members and de Voorkamer team to stimulate
personal connections between people while focussing on equality, respect, inclusivity and the
exchange of knowledge?
We are offering:
- A place to develop your leadership skills, where you plan and organise activities and events for
the Arabic Taalcafe;
- A place to develop your network, build friendships and get to know more about
the Dutch culture through the teaching of the Arabic language;
- A place where you can develop your creative thinking by working on the teaching methods and
by creating fun ways of interaction (e.g songs, games, quizzes).
Involvement:
About 2-4 hours per week. In a period that you are programming, the work can be more intensive if
you only coordinate the activities for a period, it takes less time.
Ideally, one activity is organized per week.

Interaction Coordinator (volunteer)

Are you:
- Someone who speaks Arabic and Dutch OR/And English and is enthusiastic about organising
the Arabic Taalcafe and developing new content by helping the team with creating fun and
connecting activities during the event?
- Someone who loves making and playing games, making and hosting quizzes, someone who
is creative and open to create new ways of learning Arabic? (Don’t worry you don’t have to be a
singer, artist or a musician, you just need to have ideas and outgoing personality).
- A social, welcoming and enthusiastic person who loves meeting new people?
- Interested in working in a team, where tasks division, teamwork and spirit are essential?
- Open for hosting the event in de Voorkamer and helping with preparations in advance together
with the other team members?
- Open to be an Arabic language coach?
We are offering:
- A place to use your creativity and knowledge to develop new ways of interaction;
- A place to develop your leadership skills by leading the process of creating new interaction tools
and organizing and planning Arabic Taalcafe team activities.
- A place to develop your network, build friendships, get to know more about the Dutch culture
through teaching of Arabic.
- A place where you can develop your creative thinking by working on the teaching methods and
by creating fun ways of interaction (e.g. songs, games, quizzes).
Involvement:
Ideally there should be a weekly event in De Voorkamer. You don’t have to participate in each
event. Per week we estimate an involvement of an average of 2 to 3 hours. A big part of the time
will focus on the development of new games and interactive activities.

