
WERKEN BIJ 
TADA HAD EEN 
GIGANTISCHE 
INVLOED OP ME.
Aya

Camille en Aya zijn aan elkaar

gelinkt door TADA via de ‘buddy-

werking’. Wat startte als bijles

Nederlands werd een sterke en

inspirerende samenwerking.

Zo verwelkomde Aya, pedagogisch 

assistente, Camille in haar klas als 

gastdocente op zaterdag.

Vertel eens wat meer over jullie geschiedenis bij TADA?
Aya: Zes jaar geleden startte ik als leerlinge bij TADA, daarna 
hielp ik elke zaterdag in een klas. Vandaag werk ik als studente 
bij TADA. Ik heb er net 6 zaterdagen lang de pedagogische 
coördinator vervangen. Een ervaring die mijn verwachtin-
gen ver oversteeg!
Camille: Twee jaar geleden ontdekte ik TADA toen ik er 
gastdocent was tijdens de les ondernemen. Ik vond het er 
zo leuk dat ik twee weken later ben teruggekeerd, en sinds-
dien ook elk jaar terugkeer. In die periode ben ik ook buddy 
geworden van Aya.

Wat heeft het buddysysteem jullie bijgebracht?
Aya: Een hele sterke vriendschap! Camille is echt als een grote 
zus voor mij. Ik kan haar alles vertellen. Ze toont me hoe de 
wereld na mijn studies eruitziet, brengt me in contact met haar 
netwerk voor schoolprojecten, helpt me met mijn cv, nodigt 
me bij haar thuis uit voor een filmavond. Ik bewonder haar 
volharding in haar projecten en haar passie voor reizen!
Camille: In mijn professionele leven werk ik sterk concep-
tueel. Als ik activiteiten doe met Aya, keer ik naar de 
basis terug, ik neem er mijn tijd voor. Ze praat over haar 
leven als jongere en over haar grote familie, ik spreek over mijn 
professionele uitdagingen en over mijn passie voor dans. Het is 
heel verrijkend.
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TADA VERBINDT!

Aya start met haar eerste 
studentenjob bij TADA. Als pe-
dagogisch assistente bereidt ze 
de workshops voor en begeleidt 
ze de zaterdagklas.

Twee jaar geleden richtte 
Camille haar eigen bedrijf op. 
Op hetzelfde moment werd ze 
de buddy van Aya. Buddy zijn 
betekent voor haar het openen
van deuren tussen sterk
verschillende werelden.    

Hoe combineer je het studeren met een studentenjob?
Aya: Ik ben heel nieuwsgierig en hou ervan om alles uit te 
proberen. Toen TADA me voorstelde om pedagogisch 
assistente te worden, ben ik er meteen voor gegaan! 
Alles was nieuw voor mij: de lessen op zaterdag leren voorbe-
reiden, de vrijwilligers briefen, zorgen voor een positieve sfeer 
in de klas en ervoor zorgen dat ik mijn studies en studentenjob 
kon combineren. Het is intens, maar het is zeker de moeite 
waard!
Camille: Mijn aandeel in deze ervaring is updates vragen van 
Aya en ervoor zorgen dat ze zichzelf  niet vergeet.

Vertel ons wat meer over de zaterdag waarop Camille als 
gastdocente aanwezig was bij Aya.
Aya: Camille heeft me in haar rol van buddy altijd haar job 
uitgelegd om sommige van mijn vragen te beantwoorden. Toen 
ze naar mijn klas kwam, waren de rollen omgedraaid. Ik was 
fier om haar deze keer mijn job te kunnen tonen. Het 
was heel ontroerend om te zien dat Camille trots was op me. 
Camille: En hoe! Aya is ongelooflijk. Ze doet het fantas-
tisch met de kinderen, ook in moeilijke situaties.

Aya, hoe is jouw laatste zaterdag verlopen?
Aya: Het was een hele emotionele dag. Ik heb de leerlingen 
verteld hoe trots ik op hen was, en dat ik heel veel van hen heb 

geleerd.Alle leerlingen stonden recht, gaven me een knu!el en 
begonnen te wenen. Op dergelijke momenten besef  je dat je 
belangrijk bent voor die kinderen, dat je een voorbeeld bent. 
Ik dacht niet dat een studentenjob zo een grote impact op me 
zou hebben. Het heeft mijn blik veranderd en ik besefte wat 
een immense invloed ik had op die jongeren.

Heeft TADA je veranderd?
Aya: Ongetwijfeld! Zes jaar geleden durfde ik het woord niet 
te nemen voor de klas. TADA heeft me zelfzekerheid 
gegeven, en in het bijzonder bepaalde personen zoals
mevrouw Catherine. Dankzij haar kan ik vandaag een zaterdag-
klas leiden en durf  ik de moeilijkere kinderen aan te spreken 
op hun gedrag.  
Camille: Toen ik Aya ontmoette, zag ik een jong meisje dat 
veel energie heeft, enthousiast en attent is, die van nature 
zorg draagt van anderen. Twee jaar geleden was Aya eerder 
verlegen. Dankzij haar studentenjob bij TADA heeft ze meer 
zelfvertrouwen gekregen. Dat is geweldig om te zien!

Sinds dit interview volgde er nog goed nieuws: 
Aya zal haar TADA-leerlingen blijven bege-
leiden tot aan het einde van dit schooljaar! 
De leerlingen kijken ernaar uit om haar elke 
zaterdag terug te zien!
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