
  
 

WELKOM, BIENVENUE, MARHABAN, كم با  ب -BIENVENIDO, BEM ,مرح
VINDO, WELCOME, HOSGELDINIZ, 欢迎光临, SELAMAT DATANG.  

 

Bij Vriendschap Community Assadaaka kun je en mag je op een 

laagdrempelige manier inburgeren. 

 

Inschrijvingen voor het nieuwe seizoen begint op 18 t/m 29 augustus 2014 
van 18:00 tot 21:00 uur.  
 

Wanneer? - Op maandag en woensdag zijn er lesavonden van 19.30 tot 21.30 uur met 
groepen op drie niveaus. 
In de loop van het jaar kunnen nieuwe cursisten instromen. De lessen worden verzorgd door 
een groep van ongeveer tien docenten. Daarnaast zijn er elke dinsdag-, donderdag en 
vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur open inloopavonden Nederlands. Hier is iedereen 
welkom om te oefenen met lezen, spreken, schrijven en grammatica. Op deze 
inloopavonden is er ook weerbaarheidstraining en huiswerkbegeleiding voor leerlingen van 
groep 7 en 8 en van de middelbare school. 
Vriendschap Community Assadaaka heeft ruim 20 jaar ervaring met het geven van cursussen 
in het Nederlands.  
 
Voor wie? - De cursussen zijn bedoeld voor nieuwkomers of mensen die tussen wal en schip 
geraakt zijn, maar ook voor mensen die al eens Nederlandse les hebben gehad en hun 
taalniveau willen verbeteren. Wilt u Nederlands leren of uw niveau verbeteren? Hebt u zin 
om met anderen huiswerk te maken? Vindt u het leuk om deel te nemen aan excursies naar 
de bibliotheek, het museum, dierentuin, het ziekenhuis, de gemeente of andere activiteiten? 
 
U kunt ook een keer langs komen op een inloopavond. Het is erg leuk! Het is niet moeilijk! 
Het is gratis!  
 
Wilt u iets leren? Bijvoorbeeld: 
 
Een taal leren? Nederlands leren? Oefenen voor het inburgeringsexamen? Hoe werkt een 
computer? Wat kan je allemaal doen op een computer? Hoe maak je een e-mail adres? Hoe 
kan je veilig internetbankieren? Hoe schrijf je een sollicitatiebrief? Theorie rijbewijs 
oefenen?  En nog veel meer? 
 

Adres: Centrum Vriendschapshuis Assadaaka 
Palembangstraat 52 
1094 TK Amsterdam 
 

Meer informatie is te vinden op www.assadaaka.nl of neem op maandag tot met vrijdag tussen 
10.00 en 17.00 uur contact op via: E. info@assadaaka.nl of via (020) 7525131 (06-47440672). 

http://www.assadaaka.nl/
mailto:info@assadaaka.nl

