CERTIFICAAT VOOR EERSTE LICHTING EVA-VROUWEN
Landelijke primeur voor Tilburg
Op donderdag 23 juni ontvingen 27 vrouwen een certificaat als afronding van de groepsbijeenkomsten
van EVA. EVA staat voor Educatie voor Vrouwen met Ambitie. Het project begeleidt vrouwen tussen
de 30 en 55 jaar die aan slag willen met werk of een opleiding, maar nog moeite hebben met lezen,
schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. De vrouwen startten in september bij Feniks,
Emancipatie Expertise Centrum Tilburg en ContourdeTwern en zijn landelijk gezien de eersten die dit
certificaat krijgen.
In Nederland heeft één op de acht vrouwen moeite met lezen en schrijven. En het verschil tussen
mannen en vrouwen is in Nederland relatief groot, vergeleken met omringende landen. Mensen die
niet goed kunnen lezen en schrijven, hebben vaak ook moeite met rekenen en digitale vaardigheden.
Ze kunnen een doktersformulier niet invullen of weten van tevoren niet hoeveel geld ze terugkrijgen
bij de kassa. Te veel vrouwen hebben daardoor minder kansen op de arbeidsmarkt, ontvangen minder
dan een minimuminkomen en zijn onvoldoende economisch zelfstandig.
Deelneemsters aan EVA willen aan de slag en denken na over hun dromen en ambities. Willen zij een
baan, vrijwilligerswerk of een opleiding? EVA ondersteunt de vrouwen bij het verbeteren van hun
basisvaardigheden, zodat ze hun dromen ook kunnen waarmaken. Dat ze mee kunnen doen op de
arbeidsmarkt. De vrouwen zijn blij met de kansen die ze hebben gekregen en blijven met een taalcoach
werken aan hun taalvaardigheid. Ook stromen ze door naar bijvoorbeeld computercursussen en
vrijwilligerswerk. In september starten nieuwe groepen EVA. Vrouwen die beter willen leren lezen en
schrijven, nodigen we van harte uit om zich aan te melden (013 – 5421896 of
mo.vanbavel@fenikstilburg.nl)
Educatie voor Vrouwen met Ambitie is een verdieping van de beproefde aanpak Taal voor het Leven
van Stichting Lezen & Schrijven. In Tilburg hebben ContourdeTwern, Feniks, MST, de Bibliotheek
Midden-Brabant en ROC Tilburg de krachten gebundeld om dit project tot een succes te maken. Wil jij
je als vrijwilliger inzetten voor EVA? Neem dan contact op met Mo van Bavel via bovenstaande
contactgegevens.

De trotse deelneemsters van de eerste EVA cursussen met hun behaalde certificaat

