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Ik woon nu zes jaar in België. Ik kwam naar hier omdat mijn
moeder en mijn stiefvader in Antwerpen wonen. De eerste
maand heb ik integratielessen gevolgd. Daarna startte ik met
de Nederlandse les. Die volgde ik ’s avonds, omdat ik mijn
moeder overdag hielp in haar winkel. Toen ik niveau 1.2
behaalde, volgde ik een opleiding Hulpkok via VDAB. Ik wilde
altijd zorgkundige worden, maar dat was niet zo simpel. Ik
wilde snel werken, en daarom koos ik een kortere opleiding.
Toen ik klaar was, heb ik 1,5 jaar in een restaurant gewerkt.
Daarna verhuisde ik naar Turnhout en vond ik werk in een
magazijn, maar dat was niets voor mij. Ondertussen behaalde
ik Nederlands niveau 2.2.
 
Toen zei ik tegen mezelf: ‘Ik moet mijn droom volgen!’. Ik
ging opnieuw naar VDAB om te vragen of ik de opleiding
Zorgkundige kon starten. Dat kon, maar dan moest ik eerst een
vooropleiding doen. Die heb ik zes maanden gedaan. Na de
vooropleiding kreeg ik te horen dat mijn Nederlands nog niet
goed genoeg was om de opleiding Zorgkundige te starten. Ze
adviseerden mij om een verkoopsopleiding te doen. Ik zei dat
het niets voor mij is, omdat ik weet wat ik wil. Niemand kan
die keuze voor mij maken. Ik wil mijn droom volgen. Ik wil
zorgkundige worden, geen verkoopster.
 
Die periode was moeilijk voor mij, want ik was zes maanden
van mijn tijd kwijt. Echt spijtig, want mijn stage was heel goed
geweest. Ik had het dus niet verwacht. Mijn lerares heeft mij
toen het advies gegeven om meteen in te schrijven voor
Nederlandse lessen. Op 26 januari was mijn vooropleiding
gedaan, en twee dagen later startte ik met Nederlandse les.
Niveau 2.3 deed ik in Turnhout. Toen verhuisde ik naar Mol en
heb ik 2.4 in Mol gedaan. Ik ging elke week naar het OLC om
extra te oefenen met lezen en schrijven. In juni kreeg ik de
kans om een test te doen bij VDAB. De test ging goed en in
september mocht ik met de opleiding Zorgkundige beginnen.
 
 

Als ik iets wil bereiken, kan

niets mij stoppen. Als het

niet meteen lukt, geef ik

niet op en ga ik door. Ik

probeer en probeer tot het

lukt.
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Ik omschrijf mezelf als een
vriendelijke en sociale vrouw die
altijd wil doorgaan. Ik zal niet snel
opgeven. Dat ben ik.
 
Hier in België heb je de kans om te
studeren. Als je de kans krijgt om je
leven te verbeteren, moet je die kans
nemen.


