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WAT BETEKENEN 
DE OUDE 
GRONINGER 
KERKEN VOOR U?
WORD NU DONATEUR
De oude Groninger kerken op hun wierden. Na zoveel eeuwen,
stormen, twisten en bevingen hebben ze nog steeds een 
bĳ zondere betekenis voor veel mensen. Vaak met een nieuwe, 
moderne invulling. Wilt u ook dat ze betekenis blĳ ven houden? 
Word dan donateur en draag uw steentje bĳ .
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Eva Magnusková en Marian Counihan kwamen voor een studie naar 

Nederland. Ze bleven, voelen zich thuis in Groningen en gunnen dat ook andere 

buitenlanders. Met ‘My local Friend’ hopen zij internationale inwoners in con-

tact te brengen met Groningers die hen wegwijs willen maken in de taal, de 

stad en de cultuur. Ook onder Broerstraat 5-lezers vermoeden zij potentiële 

‘Local friends’. 

Eva Magnusková koos voor onze taal omdat de kans dat je in Tsjechië wordt 

toegelaten tot populairdere studies als Engels of Duits nu eenmaal klein is. 

Toen er in haar moederland geen aansluitende masterstudie bleek, kreeg ze 

van een Nederlandse wintersporter – in het skiresort waar ze een studenten-

baantje had – de tip ‘Dutch culture’ te gaan studeren aan de RUG. Dat was 2006. 

Inmiddels is ze in Groningen afgestudeerd en werkt ze er bij Platform Gras. 

Maar nog altijd is ze dankbaar voor de Groninger die destijds niet alleen haar 

taalcoach was, maar haar ook verder wegwijs maakte in het nieuwe land en de 

onbekende stad. Een dergelijke ervaring had ook Marian Counihan, toen zij in 

2001 vanuit Zuid-Afrika naar Amsterdam kwam voor een master. Dit avontuur 

liep uit op een promotie en in 2013 een verhuizing naar Groningen, waar ze bij 

het University College van de universiteit werkt.

Counihan en en Magnusková herkennen zich in de internationale studenten 

die in steeds grotere getale naar de universiteit komen. Magnusková: ‘Mijn 

ervaringen zijn natuurlijk wel anders. Ik sprak de taal en woonde niet in een 

internationaal studentenhuis. Ik had dus gemakkelijker aansluiting. Veel inter-

nationals blijven toch in hun eigen kringetje hangen.’ Dat kan ze opbreken als 

ze – vanwege een PhD of ander werk – in Groningen blíjven. Ze passen niet meer 

in die internationale studentenkring en alsnog een sociaal leven op bouwen is 

moeilijk. Dat kan heel eenzaam zijn.’

Om hen te helpen richtten Counihan en en Magnusková ‘My local friend’ op. 

Met deze vrijwilligersorganisatie willen ze internationale Groningers koppelen 

aan Nederlandse Stadjers, zodat het makkelijker wordt om de taal goed te leren 

spreken en deel van de gemeenschap te gaan uitmaken. ‘Het is ook voor de 

Nederlanders leuk’, denkt Magnusková. ‘Het verbreedt hun wereld. Bovendien 

proberen we om mensen bij elkaar te brengen met dezelfde interesses. Wat ons 

betreft gaat het echt twee kanten op.’ 

www.mylocalfriend.nl

Internationale vriendschap 
in Groningen
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