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Lieve vrienden van POLKA
Met pijn in ons hart vernamen wij het nieuws dat onze voormalige
vrijwilligster Marta Binek niet langer bij ons is. Zij was vanaf het begin actief
bij de oprichting van stichting POLKA en ook nadat ze het vrijwilligerswerk
had neergelegd bleef ze nauw betrokken bij ons. We blijven ons haar
herinneren als een geweldige vrouw, met een groot hart voor de mensen
en dieren om haar heen. Wij betuigen onze oprechte deelneming aan de
familie en vrienden van Marta.
De oorlog in Oekraïne duurt voort en in Den Haag zijn ook al veel vluchtelingen
aangekomen, voornamelijk vrouwen met kinderen. We hebben bij POLKA al een
paar keer de gelegenheid gehad om Oekraïense vrouwen te mogen ontvangen
en elke keer waren het weer bijzondere en ontroerende ontmoetingen.
Vandaar dat we bij deze een oproep aan jullie willen doen: ken je
Oekraïense vrouwen in je omgeving, nodig ze dan vooral uit om een keer
mee te komen naar ons centrum. Zo kunnen we deze dames in een veilige
omgeving helpen wennen aan een nieuwe omgeving en ondersteuning

bieden bij het zetten van de eerste stappen in het integratieproces in
Nederland.
Wegens de meivakantie start de eerste bijeenkomst bij POLKA iets later deze
maand. Maar zoals je van ons gewend bent hebben we ook deze maand weer
volop interessante bijeenkomsten en workshops! Je bent van harte uitgenodigd
om langs te komen.

De agenda voor mei
Woensdag 11 mei
19.00u Hoe kan ik mijn budget beter beheren?
Vrijdag 13 mei
Taalcafé: Nederlandse conversatielessen
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
19.30u De Ziektewet-uitkering in Nederland: bijeenkomst met UWV
Vrijdag 20 mei
18.30 - 19.30u (Juridisch) Advies van het FNV op het gebied van arbeidsrecht
19.30u Workshop: hoe motiveer ik mezelf om Nederlands te leren?
Vrijdag 27 mei
Taalcafé: Nederlandse conversatielessen
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
Let op: voor sommige bijeenkomsten bij ons in het centrum is
registratie verplicht. Dat kan door een bericht via e-mail of
Facebook Messenger naar ons te sturen.

E-mail

FACEBOOK

Woensdag 11 mei om 19.00u

Hoe kan ik mijn budget
beter beheren?

te zetten en deze ook bij te houden.
Zo leer je bijvoorbeeld:

Je bent van harte uitgenodigd om
deze training bij te wonen waarin je
leert hoe om te gaan met je
maandelijks
budget
en
een
eenvoudige thuisadministratie op

een spaarplan op te stellen voor onverwachte (grote) uitgaven
wat te doen met dure abonnementen
tips om verleidingen te weerstaan tijdens het boodschappen doen
hoe je een verzekering afsluit, zoals een zorgverzekering (let op: deze is
verplicht in Nederland!), een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, en
een inboedelverzekering.
De training wordt gegeven door een budgetcoach van de gemeente Den
Haag (de presentatie wordt vertaald in het Pools). Na voltooiing van de cursus
heb je nog recht op 4 gratis individuele consultaties voor hulp bij jouw
thuisadministratie van Ania Gołębiowska, sociaal maatschappelijk werker
bij GGZ Keizersgracht.
Kosten: 10 euro
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een bericht te sturen via onze
Facebook
pagina
of
door
een
email
te
sturen
naar:
inschrijven@polkacentrum.nl
Meld je aan!

Facebook

Vrijdag 13 mei en vrijdag 27 mei

Taalcafé: Nederlandse
conversatielessen
Kom gezellig langs bij het Taalcafé!
Ook deze keer zal onze vrijwilligster
Carolien ons tijdens deze leuke
bijeenkomst motiveren om onze
Nederlandse spreekvaardigheid te
oefenen.
18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)
19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)
Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een bericht te sturen via onze
Facebook
pagina
of
door
een
email
te
sturen
naar:
inschrijven@polkacentrum.nl
Schrijf een email!

Fanpage Facebook

Vrijdag 13 mei om 19.30u

De Ziektewet-uikering in
Nederland: bijeenkomst
met UWV

We nodigen je van harte uit voor
deze
bijeenkomst
met
medewerkers
van
UWV
(Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen) waarbij
we
alle
vragen
zullen
beantwoorden over de Ziektewetuitkering in Nederland. Enkele
voorbeelden:
Welke soorten uitkeringen bij ziekte kennen wij in Nederland?
Hoe beoordeelt UWV mijn aanvraag en mijn arbeidsongeschiktheid?
Wat zijn mijn rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering?
Hoe ziet het re-integratietraject eruit?
De bijeenkomst wordt vertaald in het Pools.
Toegang is gratis.
Facebook

Vrijdag 20 mei om 18.30-19.30u

(Juridisch) Advies van
het FNV op het gebied
van arbeidsrecht
Onder leiding van Anna Laczewska,
vertegenwoordigster
van
de
Nederlandse vakbond FNV, starten
we in mei met periodieke consulten die betrekking hebben op het
arbeidsrecht in Nederland.
De bijeenkomsten zullen een keer per maand plaatsvinden en je kunt
tijdens deze spreekuren bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst laten controleren,
vragen stellen over je salarisstrook, problemen bespreken waar je tegenaan
loopt in je werk, informatie krijgen over je rechten als werknemer waardoor het
makkelijker voor je wordt om met meer vertrouwen gesprekken te voeren met
je werkgever of (bedrijfs-)arts.
De consulten zijn gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Geïnteresseerden
kunnen zich inschrijven door een bericht te sturen via onze Facebook pagina of
door een email te sturen naar: inschrijven@polkacentrum.nl
Schrijf je in!

Facebook

Vrijdag 20 mei om 19.30u

Hoe motiveer ik mezelf om
Nederlands te leren?

“Ik ken niemand om Nederlands mee
te praten….Vandaag ben ik te moe,
maar morgen heb ik vast tijd om te
studeren…Ach, ik kan me toch wel
redden in het Engels…”
Komen deze excuses je ook bekend
voor?? Motivatie is de sleutel tot
succes als je een taal wilt leren.
Vandaar dat we een hele leuke
informatieve workshop hebben georganiseerd waarin coach en taaltrainer
Ewelina Rogalska ons zal uitleggen waarom het eigenlijk zo moeilijk is om een
vreemde taal te leren en wat je eraan kunt doen! In het dagelijkse leven
motiveert en traint Ewelina Rogalska vele Poolse dames (en heren) bij het leren
van de Nederlandse taal om zo hun integratieproces tot een succes te maken.
Het belooft dus een hele interessante avond te worden. Geen excuses meer
vanaf nu!
Kosten: 3 euro
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een bericht te sturen via onze
Facebook
pagina
of
door
een
email
te
sturen
naar:
inschrijven@polkacentrum.nl
Reserveer je plek!

Facebook pagina

Tot ziens in POLKA!

SHARE ON FACEBOOK

SHARE ON TWITTER

FORWARD EMAIL

Polk a - Centrum voor Poolse Vrouwen
Regentesseplein 148
2562 GR Den Haag
Nederland

info@polkacentrum.nl
Je krijgt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven om
onze nieuwsbrief te ontvangen.
Afmelden voor de newsletter?

(klik hier) Schrijf me uit!

