
In 2018 dragen de Vrienden bij aan drie projecten van Taal Doet Meer. Een bedrag 
van in totaal € 20.500,- gaat naar de volgende drie projecten:

• Krachtavonden: Voor de voortzetting van Krachtavonden in het seizoen 2018-
2019 is een bedrag gedoneerd van € 9.500,-. Met dit bedrag kunnen hopelijk 
andere financiers worden gestimuleerd om dit project op het gebied van Taal 
& Werk ook financieel te steunen.

• Flitskaarten: Een bijdrage van € 1.500,- is beschikbaar voor het maken van een 
aantal Flitskaarten. Het is een aanvulling op de lesbrieven binnen het project 
Taal & Gezondheid. Hiermee kan met woorden geoefend worden door 
mensen met een laag taalniveau. 

• Café de Wereld: Eerder dit jaar ontving Café de Wereld een bedrag van             
€ 9.500,-. Dit geld werd in 2017 opgehaald tijdens de Adventsactie in de 
Katholieke kerken.

In de kerken
Dit jaar vertelden wij zes keer in de EUG Janskerk over de projecten van Taal Doet 
Meer. De collecteopbrengst was voor de Vrienden en mensen gaven gul. Komende 
december zijn de opbrengsten van de Adventscollecte in de Katholieke kerken 
gedurende vier zondagen voor het project Taal & Gezondheid. Samen met 
medewerkers en vrijwilligers gaan wij op pad om dit project toe te lichten. Wij zijn blij 
met deze betrokkenheid. Voor ons is het belangrijk het contact met de kerken levend 
te houden om elkaar wederzijds te informeren over anderstalig Utrecht.

Bij de Colleges
Het bestuur van de Vrienden is altijd aanwezig tijdens de Colleges. We willen graag 
onze Vrienden ontmoeten en nieuwe Vrienden maken. Voor Utrechters door 
Utrechters krijgt op deze avonden echt gestalte.

Op social media
Sinds dit jaar posten wij regelmatig berichten over onze activiteiten op social media. 
Deze kun je altijd delen met anderen. Hoe meer mensen van ons weten, hoe beter.

E: vrienden@taaldoetmeer.nl
T: 06-48420602

(Mieke van Rooijen, voorzitter)
IBAN: NL 09 TRIO 0781 3382 71

Volg, like, retweet en deel de 
berichten van @TaalDoetMeer op 

Twitter, Facebook en LinkedIn

Krachtavonden

Dankzij de financiële steun van donateurs van 
Stichting Vrienden organiseert Taal Doet Meer elke 
twee maanden een Krachtavond.

Een Krachtavond is een laagdrempelige netwerkavond 
van het project ‘Op Eigen Kracht naar een Baan’. 
Werkzoekende deelnemers, vrijwillige coaches, 
mensen uit het bedrijfsleven en belangstellenden 
ontmoeten elkaar. Tijdens een gezamenlijk diner 
worden tips, contacten en ervaringen met elkaar 
uitgewisseld.

“Met Eigen Kracht had ik de goede mensen in de 
buurt om me te steunen.” – deelnemer Mercedes

Een Goede Vriend aan het woord

Waarom ik Goede Vriend ben geworden? Ik vind het gewoon een heel mooi idee 
dat een relatief kleine organisatie 900 vrijwilligers actief weet in te zetten in de stad 
Utrecht. Er worden zulke inspirerende projecten uitgevoerd door Taal Doet Meer, ik 
draag daar graag een (klein) financieel steentje aan bij.

Ik ben op dit moment ook als vrijwillige coördinator betrokken bij Taal Doet Meer. Ik 
ben in deze functie actief bij het Taalmentoraat, een project bedoeld voor kinderen 
van groep 5 tot en met 8 met een taalachterstand. Wekelijks komen er 
taalmentoren langs om met deze kinderen te lezen en taalspelletjes te doen. Als 
coördinator en begeleider van de taalmentoren zie ik direct wat Taal Doet Meer 
betekent voor Utrechtse gezinnen die het net een beetje moeilijker hebben.

Ik vind het een fijn idee dat ik als Goede Vriend betrokken blijf bij Taal Doet Meer als 
ik geen vrijwilliger meer ben. Als Goede Vriend kan ik de Colleges bezoeken en via 
de nieuwsbrief blijf ik op de hoogte van alle projecten en andere activiteiten.

Judith Lize

Waaraan wordt uw geld besteed? 

Vrienden van

Wat doet Vrienden van Taal Doet Meer nog meer? 

Flitskaarten Gezonde Taal!

Stichting Vrienden maakt het mogelijk dat er dit jaar 
Flitskaarten Gezonde Taal worden gemaakt. Een 
Flitskaart is een fotokaart waarop woorden worden 
uitgelegd die met gezondheid te maken hebben. Ze 
zijn vooral bruikbaar voor Utrechters met een laag 
taalniveau. De Flitskaarten zijn een aanvulling op de 
lesbrieven Gezonde Taal. Thema’s zijn bijvoorbeeld 
gezond eten, de huisarts, het consultatiebureau, 
ouder worden, vitamine D, mantelzorg, dementie en 
de zorgverzekering. Cursisten verbeteren hun taal- en 
gezondheidsvaardigheden. 

Een cursist over Gezonde Taal!: “Ik durf nu zelf naar 
de huisarts. Eerst moest altijd mijn dochter mee.”


