CURSUS MOLUKS – MALEIS
Stichting Ana-Upu wil na de zomervakantie, in september, mits er genoeg
deelnemers zijn, starten met een cursus Moluks-Maleis voor volwassenen en
kinderen. Deze cursus zal gegeven worden door Martha Louhenapessy.
Martha Louhenapessy stelt zichzelf voor:
lk ben Martha Louhenapessy. lk ben docente Moluks Maleis en lndonesisch.
lk heb lndonesische talen en culturen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Daarbij heb ik Moluks Maleis als bijvak gehad, verder heb ik de opleiding bij het
voormalige LSEM (Landelijk Steunpunt Edukatie Molukkers) gedaan om OALTonderwijs te kunnen geven waarbij ook Moluks Maleis werd onderwezen. lk heb
Moluks Maleis onderwezen in Molukse stichtingen en in het tehuis Rumah Maluku in
Barneveld en lndonesisch bij de hogeschool Utrecht, volksuniversiteiten en het tehuis
Rumah Kita in Wageningen.
Sinds 1994 heb ik lesgegeven in beide talen. lk heb lesgegeven aan volwassenen en
kinderen van groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 van drie basisscholen in Barneveld.
Er zijn drie niveaus waarin ik lesgeef: absolute beginners, beginners en gevorderden.
Bij volwassen besteed ik aandacht aan cultuur, woordenschat, grammatica, teksten,
oefeningen en opdrachten. Bij de jonge kinderen besteed ik op een speelse manier
aandacht aan woordenschat, grammatica, oefeningen en opdrachten. Aan
volwassenen geef ik 10 lessen in één lescyclus en een les duurt 1,5 uur. Aan
kinderen geef ik ook 10 lessen maar bij de kinderen duurt een les één uur.
Voor de kinderen is er een indeling van een groep dat bestaat uit leerlingen van
groep 1 t/m 4 en een andere groep van leerlingen van groep 5 t/m 8.
De lessen kunnen elke week worden gegeven of anders één keer in de twee weken.
lk geef graag lessen aan volwassenen en kinderen omdat het dankbaar werk is.
Verder omdat ik graag de kennis, inzichten en vaardigheden die ik heb wil
overdragen aan anderen.
Het is trouwens wetenschappelijk bekend dat meertaligheid bij mensen goed is voor
hun ontwikkeling. lk hoop dat ik jullie hiermee wat kennis en inzicht heb gegeven in
het aanbod wat ik jullie kan verschaffen over het Moluks Maleis en lndonesisch.

Mocht u interesse hebben dan graag een mail naar info@ana-upu.nl met vermelding
bij welke doelgroep u behoort, volwassen of kinderen. Voor kinderen graag de leeftijd
aangeven en in welke groep je zit.
Afhankelijk van de aantal deelnemers zullen de kosten bepaald worden.

