Het verhaal van Nadine Perdok en Alqiimas Yacub Harum, leerlingen bij het Wijkgilde:

Wennen en doorzetten

Nadine en Alqiimas

Alqiimas: “Ik wilde eigenlijk de VeVa doen,
dan word je opgeleid voor het leger. Maar dat
kon niet vanwege mijn geloof en mijn familieomstandigheden. Toen heb ik me aangemeld
bij het wijkgilde. Ik vind het wel leuk om oudere mensen en mensen met grote gezinnen
te helpen.”

heb heel veel adressen, wel vier. Boodschappen doen, schoonmaken… ramen lappen doe ik
heel graag. En het is ook leuk om met de mensen te praten. Dweilen vind ik niet leuk maar
ik doe het wel. Het is op alle adressen weer
anders en dat is soms best moeilijk. De een is
wat liever, de andere is wat strenger.”

Nadine: “Ik kom van de Praktijkschool en ik
wil graag met oude mensen werken. Ik woon
in Veendam. Daar hebben ze ook een wijkgilde
maar ze deden moeilijk. Ik werd niet toegelaten, terwijl ze mij niet kenden. Dat begrijp ik
niet. Toen las ik samen met mama op de site
van het Alfacollege dat ze hier ook een wijkgilde hebben op niveau 1. Ik heb heel veel bijles
gevolgd zodat het kon. Ik moet om 6 uur op.
Elke dag.”

Alqiimas: “Mevrouw Dijkstra heeft een hond.
Dat was voor mij heel erg wennen. Van mijn
geloof mogen we geen honden aanraken. Maar
ik bedacht: als hij op me af komt rennen ga ik
hem aaien, en als ik thuis kom ga ik eerst douchen. Dit is mijn opleiding, ik wil mijn diploma
halen en er is geen andere manier. Dat was
echt doorzetten maar het is gelukt.”

Alqiimas: “Ik om 5 uur, door de bustijden. Ik
woon in Zevenhuizen. Maar ik wil sowieso heel
graag mijn diploma halen.”
Nadine: “We hebben les van half 9 tot 10 en
van 3 tot 4. Daartussendoor loop ik stage. Ik

Nadine: “Ik wil later verder met oude mensen
verzorgen of de kapperopleiding gaan doen.”
Alqiimas: “Ik zat op het VMBO Basis Beroeps en
had goede cijfers maar door omstandigheden
kon ik niet naar klas 4 en een diploma halen.
Gelukkig werd ik bij het wijkgilde aangenomen.
Ik wil niet blijven schoonmaken, ik wil door in

de juridische dienstverlening, zodat ik mensen
op een andere manier kan helpen. Mijn kansen
zijn nu beter dan ze vorig jaar waren. Ik ben al
aangenomen voor niveau 2 Administratief medewerker & secretaresse, en ook daarna wil ik
doorleren. Het liefst wil ik advocaat worden.
En als dat niet lukt, denk ik toch: ik heb mijn
best gedaan, ik ben trots op mezelf.”

