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Softy
Steve wordt sinds enkele maanden door het interimkantoor naar
ons gestuurd. Hij werkt in de foyer en daar houdt hij van. Hij zegt
in een soort Hollands-Engels: “Ik werk in de lobby en het is reuze
aangenaam!” Hij rolt de r van ‘reuze’ en is er fier op.
Steve is een Engelsman die in Nederland studeerde, een
Amerikaanse vriend heeft, in Antwerpen woont en interim werk
verricht in Anderlecht. Vreemde, lieve man die zich
uitslooft om het ons publiek naar de zin te maken en om ‘zijn
lobby’ elke avond opnieuw kraaknet achter te laten.
Wat mij het meest opvalt is dat het Nederlandstalige interim per-
soneel (geschikt voor horecadoeleinden) bestaat uit een hele reeks
bijna perfect, Nederlandstalige allochtonen.
Ik zag de laatste maanden hoe Irakezen, Libanezen, Afrikanen,
Amerikanen, Nederlanders (met pikzwarte krulletjes), Turken,
Marokkanen, Afghanen en nog veel meer, broederlijk achter onze
toog stonden en de dames charmeerden met hun bijna perfect
maar steeds vreemd klinkend Nederlands taalgebruik.
Ze kijken grinnikend naar elkaar en lachen hun spierwitte
tanden bloot tegen de dames die hun koffie of thee
onveranderd in het Frans bestellen.
Wat in hun hoofd omgaat, blijft voor de buitenwereld verborgen.
Als het werk er bijna op zit, zetten ze hun handtekening onder hun
uurprestatie en gaan ze  weg. Steve blijft als enige over. Hij sluit de
vaten af, spoelt de leidingen, sorteert het leeggoed, geeft tips voor
de nieuwe bestellingen, doet de koffiemachine weer blinken als
nieuw en stopt de overblijvende chips (een zeldzaamheid) en  de
resterende chocoladerepen terug in de kasten.
“Mag ik eentje?” vraagt hij elke keer opnieuw. Ik knik. 
Hij opent dan de koelkast en kijkt. “Welk heb ik nog niet
geproefd?” Hij kiest zorgvuldig zijn biertje uit. Het enige
biertje dat hij drinkt… steeds NA het werk.
Steve houdt van z’n werk, z’n lobby en van het babbeltje achteraf.
Vandaag blijft hij wat langer zitten. Ik kijk naar z’n gezicht. 
Normaal zie ik ingevallen wangen in een tamelijk gerimpeld
gezicht.
Nu is het blauwpaars opgezwollen. 

Op zijn zware, pikzwarte rechter wenkbrauw zit een dikke korst
geronnen bloed.
Zijn geblondeerde haren staan in piekjes omhoog.
Hij grijnst: “De dames waren bang van me, vandaag .”
Ik lach: “Dat kan ik me voorstellen, Steve. Wil je nog wat ijs voor
je linkeroog?”
Hij knikt en doet het hele verhaal nog maar eens over.
Hoe hij aan de verkeerslichten stond op Linkeroever. Hoe plots z’n
portier werd opengerukt en hij aan de ene kant een mes voelde en
aan de andere kant een pistool. Hoe hij niet uit de auto wilde
stappen en maar op die claxon bleef duwen. Hoe een tram stopte
en hij mensen zag weglopen alsof er niets aan de hand was. Hoe
de jongens uiteindelijk woedend op z’n gezicht en z’n hoofd
timmerden en er toen vandoor gingen.
De politie was vriendelijk en nam z’n auto in beslag.
Lang weekend en veel werk voor Steve. Hij huurde een auto, wat
moest hij anders? 
“De auto zal me meer kosten dan wat ik verdien,” lacht hij.
Zijn collega’s hadden hem meewarig bekeken… “Wat deed ik
fout?” vroeg Steve.
Een donkerharige beer had gegrijnsd: “Ik zal nooit overvallen
worden.”
“Waarom ik wel? Wat had ik hen dan misdaan?”
De collega’s lagen in een deuk! “Man, toch… kijk in de spiegel….
Je ben zo Softy!”
“Anne, zeg eens eerlijk. Is dat nou een reden?” vraagt Steve.
“Nee, Steve… ik vind dat echt geen reden.”
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MOGELIJKHEID TOT HET BIEDEN VAN INTEGRATIE.

Meestal hebben we steeds de mond vol van dat anderstaligen zich dienen te integreren. En we zijn die mening zeker en vast
ook toegedaan. Maar soms vergeten we al gauw of de mogelijkheid om Nederlands onder te knie te krijgen wel bestaat in
Lennik. Jawel, er zijn in naburige gemeenten mogelijkheden om Nederlands te leren via het avondonderwijs, maar soms lukt
het niet om er te geraken. We kunnen er echter niet genoeg op drukken dat, indien men als anderstalige in Lennik komt wonen
en perfect gelukkig wil worden, men  het best de taal van de streek leert het Nederlands. 
Niet alleen om een gesprek te kunnen voeren met de buurman, je probleem uit te leggen bij noodgevallen, je boodschappen
te kunnen doen of  probleemloos contact te leggen met de gemeentelijke overheid, maar ook om sneller aan werk te komen
indien men werkloos wordt. Om die reden richt de gemeente en het Lennikse OCMW in samenwerking met het “Huis van
het Nederlands” een taalcursus in voor anderstaligen. Deze gaat van start in de maand september. Evenwel om alles perfect
te laten verlopen dient men zich in te schrijven in de loop van de maand juni, zodat er op 29 juni  een eerste test kan worden
afgelegd zodat het niveau van de taalcursus kan worden bepaald. 
Meer inlichtingen kunnen bekomen worden tijdens de kantooruren op het gemeentehuis of bij het OCMW .

Erik O
OCMW-raadslid 

• Openingsuren & contactinfo van gemeentediensten 
• Exclusieve luchtfoto’s van Lennik 
• Lennikse links op het internet 
• Een kalender met Lennikse activiteiten. Actuele werken in Lennik. 
• Contactinfo politie, brandweer, huisarts van wacht 
• Bevoegdheden & info van burgemeester, schepenen, OCMW-bureau 
• Rangorde van de Lennikse gemeenteraadsleden en hun opvolgers 
• Welke punten besprak de Lennikse gemeenteraad de jongste jaren? 
• Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO: ONZE WEBSITE    www.lennik2000.be


