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16 November 2020
Abdulkader Al Ahmad
Wij noemen hem Appi en hij is 22 jaar en komt uit Syrie.
Appi kwam in Augustus 2019 bij onze Taalschool nadat hij in 2017 gevlucht was uit Syrie, en wilde
graag Nederlands leren.
Hij sliep slecht en had altijd hoofdpijn, hiervoor was hij vaak naar de dokter geweest. Zoals velen is hij
alleen zonder familie en vrienden gevlucht, en dit geeft hem veel stress.
Toen hij bij ons op school kwam vonden de docenten het niet altijd fijn als hij in de les zat, want hij
was erg aanwezig en onrustig.
Hij deed ook niet goed mee, en was hierdoor een regelmatig een stoorzender.
Na een aantal gesprekken met hem door (klantmanager) Annette van Ommeren,
(accountmanager)Martin Mulder en mij kwamen we er achter dat hij gewoon wilde werken.
Martin is toen contact gaan leggen met Loonbedrijf Verhoef in Nijkerk.
Na een 2 tal gesprekken bij Verhoef, waren zij bereidt hem een stage plek te geven.
Op 17 Februari is hij zijn stage gestart, en hiernaast kreeg hij nog taalles en begeleiding.
Na 2 weken zag je bij hem plezier en genoegdoening, ook zijn hoofdpijn was weg. Wel vond hij het
zwaar om elke dag 6 km heen, en 6 km terug te fietsen vooral om 6.00 uur in de ochtend.
Helaas kwam er corona, en werd alles even op een laag pitje gezet.
Begin Mei is er met Verhoef afgesproken zijn stage met 3 maanden te verlengen, en in deze periode
hem de mogelijkheid te geven zijn VCA te behalen.
Hij heeft inmiddels zijn VCA certificaat behaald en een contract gekregen.
Loonbedrijf Verhoef is tevreden, en wil nu dat hij zijn auto rijbewijs gaat halen, die betaald gaat
worden door hen.
Door de goede samenwerking met de gemeente door goed naar hem te luisteren en de aandacht te
geven die hij verdiend, hebben we dit succes kunnen bereiken.
Appi is erg blij, en hoopt een mooie toekomst te krijgen in ons land.
Op naar het volgende lokale succes, trots op de gemeente Nijkerk en haar ondernemers!!!

