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Lezen en praten met je kind
vrijwilligers

2
deelnemers
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Soms zijn ouders onwetend over het belang
van taal bij kleine kinderen. Een taalcoach
die thuisles biedt aan een moeder kreeg van
haar te horen toen ze tegen haar zoontje van
anderhalf sprak: “Tegen hem hoef je niet te
praten hoor, want hij kan nog niet praten”.
De vrijwilliger moest even slikken,
en heeft toen de moeder rustig
uitgelegd hoe taal verworven
wordt op heel jonge leeftijd.

We zijn er best trots op dat we in 2017
de Taalstraat compleet konden maken.
Onze vrijwilligers ondersteunen nu
anderstalige Utrechters van alle leeftijden!
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Taalmentoraat

Taalmentor Katinka: “Ik ben met mijn pupillen
Khadija (11) en Mohamed (9) naar een echt
kidscollege geweest in de bibliotheek. Martine
Letterie, kinderboekschrijfster, leidde het college.
Het ging over haar boek Groeten van Leo, over
een kind in kamp Westerbork.
De week erna hadden ze
vrijwilligers
het in de klas van Khadija
over het boek Groeten
van Leo. Vol trots kon ze
vertellen dat ze hier een
deelnemers
verhaal over had gehoord
van de schrijfster zelf.”

VoorleesExpress
Moeder: “Ik hoor dagelijks complimenten
vrijwilligers

316
deelnemers

van de juffrouw over Jovans vooruitgang.
Gerda is altijd positief, enthousiast en
met nieuwe ideeën en thema's weet zij een
leuke sfeer te brengen. In de loop
van de tijd zijn Jovan en Gerda
goede vrienden geworden!”
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Taal & Toekomst 6

Deelnemer Amina:

“Ik heb meegedaan aan
Taal & Toekomst omdat
ik mijn Nederlands wilde verbeteren en ook nog om te durven
praten met mensen. Bijvoorbeeld op straat of in de winkels, en
om leuke vrienden te ontmoeten. Het was een leuke ervaring!
Ik ben niet meer bang om met andere mensen Nederlands te
spreken. En ik heb een
passende opleiding
gevonden en leuke
vrienden ontmoet!”

HuiswerkHulp Utrecht
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School’s cool
Pupil Mohamed (13):
“Ik vind rekenen heel moeilijk.
Jan helpt mij daarbij en dat is
fijn. Ik ben blij met de
hulp van Jan en
het is ook heel
gezellig.”

+2-3

Huiswerkcoach Glenn:
“Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij mijn stad en wijk!
Daarom ben ik actief in de huiswerkklas in Kanaleneiland
voor middelbare scholieren, vaak
jongeren uit anderstalige gezinnen.
Als huiswerkcoaches geven wij
eens per week huiswerkbegeleiding
aan leerlingen die thuis
geen (goede) begeleiding krijgen in hun
schoolwerk. Ik vind
het een erg leuk
project waarin
ik ook een band
opbouw met
jongeren uit mijn
eigen buurt. Iets
wat anders niet zo
snel zou gebeuren!”
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School’s cool mentor Jan:
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“Het voelt goed om iemand
te stimuleren, een uitdaging
te stellen en daar samen
een oplossing voor te
vinden.
En het is fijn als je
merkt dat iemand
daardoor vooruit
gaat. Altijd als ik
bij Mohamed ben
geweest, ga ik
vrolijk weer
naar huis.”

7 Taal & Ouders
10 Taalcafé
vrijwilligers
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Deelnemer uit het
Taalcafé in Overvecht:

Vrijwilliger Peter uit het Taalcafé in Lombok:

“Ik maak kennis met mensen
en spreken gaat beter met
aardige mensen. Ik vind het
leuk om andere mensen te
ontmoeten.”
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“De gesprekken bij het Taalcafé, tussen deelnemers
en vrijwilligers, gaan vaak alle kanten op. Soms zijn
de onderwerpen zwaar,
vaker juist triviaal,
lichtvoetig en grappig.
Het gaat over eten,
over feestdagen en
over een Nederlandse
buurman die wel of
geen gedag zegt. Over
de dagelijkse gang van
zaken in het AZC en
over toekomstdromen.”

11 Formeel & non-formeel
leren
vrijwilligers
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8 Taal & Werk
vrijwilligers
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Deelnemer Maria:
"Ik ben trots op mijzelf en dankbaar
voor de hulp van Eigen Kracht. Nu ben
ik niet meer bang in het openbaar over
mijn ervaring te spreken en ik voel me
alsof ik de bergen kan verzetten!”
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12 Taalhuis
9 Taal & Gezondheid
Cursist Gezonde Taal:

“Ik praat nu zonder hulp
met de juf van mijn kind.
Ik snap nog niet alles,
maar ik probeer alles.” *

vrijwilligers
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“Ik ben gezond, maar ik doe ook veel om
gezond te blijven. Goed eten, bewegen,
veel water drinken en ik probeer stress
op afstand te houden. Het is belangrijk om gezond
te blijven voor de kinderen.
Ik ben er wel bewuster mee
bezig sinds de lessen.”

“Ik heb nu ik Nederlands
spreek meer contact met
mijn buren. Ik kan hen
vragen stellen over huur
en elektriciteit.” *

* Uit: panelgesprekken
Taal Doet Meer, 2017

vrijwilligers

deelnemers

292

Cursist Gezonde Taal:
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“Ik ben vijf kilo
afgevallen, doordat
ik leerde dat ik niet
gezond at.”

Taal verbindt Utrechters, en wij verbinden Utrechters met taal!
Taal Doet Meer
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Koningin Wilhelminalaan 8

•

3527 LD Utrecht
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www.taaldoetmeer.nl
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