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Jivko is een Oost-Europese jongeman die alweer bijna 5 jaar in 

Nederland woont. Hij is hier gekomen voor zijn werk. Zijn Amerikaanse 

werkgever gaf hem de mogelijkheid om naar Europa  te gaan. En die 

heeft hij met beide handen aangenomen. Jivko is bulgaars. 

Waarom ging je op zoek naar een taalcoach? 

Ik vond dat ik de taal moest leren. Ik vind het belangrijk dat je jezelf kunt 

uiten. En ik had, en heb nog steeds, de behoefte om de taal te oefenen 

met een Nederlander. Alleen grammatica is onvoldoende, je moet het 

regelmatig spreken. Via het ROC, waar ik 2 avonden per week naar 

school ging voor het staatsexamen, ben ik in contact gekomen met 

taalcoaching. Via de vrijwilligerscentrale ben ik gekoppeld aan een taalcoach van Wereldbuur.  

Wat heb je geleerd? Wat heeft het je gebracht? 

Ik heb mijn examens gehaald en spreek redelijk goed Nederlands. En ik heb een vriendschap 

opgebouwd met mijn taalcoach. We spreken nog regelmatig af om bij te praten. Daarnaast was het 

een mooie kennismaking met Nederland, de Nederlandse cultuur en gewoontes. Ik heb een beetje 

gevoel gekregen wat het betekent Nederlander te zijn, hoe jullie denken, wat voor gewoontes jullie 

hebben. Door onze gesprekken, maar ook door bij mijn taalcoach thuis af te spreken en haar 

kinderen te ontmoeten. 

Daarnaast ben ik me ook bewuster van wat ik anderen te bieden heb. Mijn passie voor klimmen en 

zeilen probeer ik over te brengen op anderen. Door hen hiermee kennis te laten maken en te 

ondersteunen.  

Je hebt inmiddels je examens gehaald en het taalcoachtraject is afgerond. Ben je nu ´klaar´? 

Als je geen Nederlands sprekende omgeving hebt (red. Jivko´s partner is ook Bulgaars), vergeet je het 

snel. Hier spreekt iedereen Engels tegen je. Ik rijd elke dag vanuit mijn werk in Amstelveen naar huis 

met een Nederlandse collega. Wij hebben afgesproken alleen Nederlands te spreken. Daarnaast 

lunch ik ook vaak met Nederlandse collega´s en spreken we zoveel mogelijk Nederlands. 

 

 

 

 


