KIANOSH
27 JAAR, UIT IRAN

CURSUSSEN:
NEDERLANDS TOT NIVEAU 2.4 - BASIS COMPUTER
THEORIE RIJBEWIJS B - WERK ZOEKEN

Ik woon alleen in België, mijn familie is nog in Iran. In Iran deed ik een
opleiding voor verpleger. Die studie was heel moeilijk. De meeste
slimme jongens kozen deze studie. Maar ik kreeg problemen met de
Iraanse overheid door mijn geloof, dus moest ik naar hier komen.
Toen is mijn leven helemaal veranderd.

Ik woon hier al vier jaar. Twee jaar leerde ik Nederlands. Ik heb lessen
tot en met niveau 2.4 gevolgd. Mijn begeleider van het OCMW hielp
mij om een job te zoeken. Ik had bijna geen ervaring en poetsen
wilde ik niet graag doen. In Turkije heb ik 8 maanden in de
houtsector gewerkt. Dus heb ik een beetje ervaring met hout. Het
was moeilijk om voor mij een job te vinden.
In de lessen Werk zoeken heb ik een cv gemaakt en een
sollicitatiebrief geschreven. Samen met een trajectbegeleider van
CVO EduKempen heb ik gebeld naar een palettenbedrijf. Ik mocht
op sollicitatiegesprek komen. De baas van de fabriek zei dat ik mocht
beginnen. Ik startte daar via artikel 60 en kreeg daarna een tijdelijk
contract. Ik moet paletten maken en hout bewerken.
Werken is leuk, want het Nederlands dat ik leerde op school was niet
genoeg. Als je werkt, leer je meer Nederlands. Zo leerde ik dialect van
Herentals en Mol. Soms werd er door mijn collega’s wel
eens gelachen omdat ik iets niet begreep. Ik leerde al veel nieuwe
woorden. Mijn Nederlands is verbeterd en ik leerde veel over het
systeem van België. Ook over hoe je moet werken in een magazijn. In
Iran is het systeem helemaal anders, dus is het niet gemakkelijk om
de juiste regels te kennen. Maar ik probeer alles goed te doen.
Ik ben nu nog bezig met mijn job, maar wil een andere job zoeken
of een opleiding volgen. Deze job was goed om mijn Nederlands te
verbeteren en te leren over het werksysteem in België. Nu wil ik iets
doen wat ik graag doe. Er is toch minder werk in de fabriek, dus is het
het juiste moment om iets anders te zoeken. Samen met mijn
begeleider van OCMW en de trajectbegeleiders van CVO EduKempen
bespreek ik de mogelijkheden.

ALS ANDERE MENSEN
PRATEN, BEGRIJP IK HET
GOED. SCHOOL IS GOED
VOOR DE BASIS
NEDERLANDS, MAAR DE
REST HEB IK OP HET
WERK GELEERD. IK PRAAT
ALTIJD MET BELGEN EN
BUITENLANDERS OP HET
WERK. IN HET WEEKEND
GA IK OP CAFÉ. DAN
PRAAT IK ENKELE UREN
MET VRIENDEN. OOK
CHAT IK VEEL OM MIJN
NEDERLANDS TE
OEFENEN. DAARDOOR IS
MIJN NEDERLANDS NIET
PERFECT, MAAR GOED
GEWORDEN. NEDERLANDS
IS MOEILIJK!
EEN TIP VOOR ANDERE
CURSISTEN? PROBEER
EERST NEDERLANDS TE
LEREN. LES VOLGEN IS
NIET GENOEG, MAAR
MAAK CONTACT MET
BELGISCHE MENSEN.
PRAAT OVER JOUW
MENING.
PRAAT, PRAAT, PRAAT.
DAN KAN JE VEEL LEREN.

