Succesverhaal van Sieba Nueel:

Ze is gevlucht uit Irak, omdat daar de situatie voor christenen heel bedreigend was. Nu
voelen zij en haar gezin zich veilig. In Bagdad werkte ze onder meer als privélerares. In
Nederland wil ze graag werken met kinderen tot en met 4 jaar. Ze kijkt vooruit en maakt
gebruik van de mogelijkheden die ze krijgt om haar talenten te ontplooien.
Bagdad
“Mjn naam is Sieba Nueel, ik ben 46 jaar en kom uit Irak. Ik ben bachelor in de Engelse
literatuur en in Bagdad heb ik gedurende 10 jaar af en toe gewerkt als privélerares voor
kinderen, maar ook als vertaler en als bankmedewerkster.”
Vlucht uit Irak
“Zes jaar geleden ben ik door de moeiljke situatie in Irak, als vluchteling, alleen naar
Nederland gekomen. Zes maanden later kwamen mjn man en kinderen mj tegemoet. In
Irak was de situatie heel bedreigend voor ons christenen en voor vrouwen heel erg
gevaarljk. Nu voelen wj ons als gezin heel veilig in Nederland.”

Droom
“Met kinderen werken is altjd mjn droom geweest. Het ljkt mj geweldig en leuk om vooral
met kinderen in de leeftjd van 0 t/m 4 jaar te gaan werken. Ik heb hier al ervaring mee en
nu, met de fantastische hulp van de Participatiefabriek, heb ik niet alleen een stageplek bj
een kinderopvang gevonden, maar ga ik hiernaast ook een taalcursus Nederlands, en via
het ROC, de opleiding SPW volgen. Omdat ik zoveel heb geleerd, voel ik mj geen buitenlander meer in Nederland.”
Vooruitkjken
“Ik wil altjd iets nieuws ontdekken, leren en vooruitkjken! De gemeente en de Participatiefabriek geven mj de mogeljkheid mjn talenten te ontplooien!”

Wennen
“Ik heb sinds zes jaar een bjstandsuitkering. Ik werd vorig jaar door de gemeente uitgenodigd om naar de Participatiefabriek te gaan en ik ben nu het hele traject aan het volgen.
Eenmaal bj de Participatiefabriek moest ik eerst wel wennen. Ik ben niet zo jong meer, dus
had ik echt een link duwtje in de rug nodig. Omdat ik heel erg leergierig ben, heb ik gemerkt dat bj de Participatiefabriek vrjwilligerswerk veel professioneler is opgezet dan
ergens anders, waar ik ook vrjwillig bezig ben geweest.”

<-

–>

