
Taal verbindt mensen. Wij verbinden mensen met taal. 
Want Taal Doet Meer helpt met schrijven, spreken en  
lezen. Taal is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Ben jij al Vriend van Taal Doet Meer?
Taal is nodig om mee te doen
Taal Doet Meer zorgt er al ruim 30 jaar met zo’n 900  
vrijwilligers voor dat nieuwe, anderstalige Utrechters - jong 
en oud - kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. 
Het leren van de Nederlandse taal is daarbij de rode draad 
in ons werk. Taal is immers nodig om een baan te vinden, 
met de leerkracht van je kinderen te praten en naar de 
huisarts te gaan. Wij ondersteunen anderstalige Utrechters 
bij het leren van de taal en maken onderlinge ontmoetingen 
tussen Utrechters mogelijk. Taal verbindt Utrechters en wij 
verbinden Utrechters met taal.

Vrienden van Taal Doet Meer maken verschil 
Zonder vrijwilligers zou Taal Doet Meer niet bestaan.  
Maar ook Vrienden maken verschil! De Vrienden steunen 
Taal Doet Meer financieel. Daarmee zijn meer activiteiten 
mogelijk. 

Taalcafé en vertELKAARten
Dankzij de Vrienden konden er extra Taalcafés starten en 
zijn er vertELKAARten gemaakt. In een informele sfeer 
gaan nieuwkomers in gesprek met Utrechtse taalvrijwilli-

gers. De vertELKAARten worden gebruikt bij een gesprek 
over rituelen en gewoonten. 

Krachtavonden 
Ook steunden de Vrienden Krachtavonden. Werkzoeken-
de deelnemers krijgen een vrijwillige coach en ontmoeten 
mensen uit het bedrijfsleven. Tijdens een gezamenlijk diner 
leggen zij contact en wisselen zij tips en ervaringen uit.

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

“Ik maak kennis met men-
sen en spreken gaat beter 
met aardige mensen. Ik vind 
het leuk om andere mensen 
te ontmoeten.”

Kijk op www.taaldoetmeer.nl voor een overzicht van 
alle projecten van Taal Doet Meer

V r i e n d e n  v a n



Voor Utrechters door Utrechters 
Vind jij het belangrijk dat anderstalige Utrechters kunnen 
meedoen in de samenleving? Je komt hen dagelijks tegen 
in je eigen stad en bij je supermarkt. Wil je dat ze kunnen 
begrijpen wat er om hen heen gezegd en geschreven 
wordt? En wil jij het werk van Taal Doet Meer en haar vrijwil-
ligers ondersteunen als persoon, vereniging, kerk of bedrijf? 
Word dan Vriend van Taal Doet Meer. Vriend word je al 
vanaf € 5,- per maand. 

Wat betekent Vriendschap met Taal Doet Meer voor jou?
Vrienden willen iets voor elkaar betekenen. Als jij Vriend 
wordt, mag je gratis deelnemen aan de Taal Doet Meer 
Colleges die twee keer per jaar georganiseerd worden. 
Samen met Vrienden, vrijwilligers en nieuwkomers geniet je 
van lekker eten en luister je naar een inspirerende spreker. 
Ook ontvang je twee keer per jaar een nieuwsbrief van de 

“Mijn zoon is vrijwilliger bij 
Taal Doet Meer en vertelt er 
enthousiast over. Door Vriend 
te worden, draag ik ook een 
steentje bij.” 

“Taal Doet Meer regelt dat 
allemaal. Als Vriend steun ik 
die organisatie graag.”

“Met mijn nieuwe buurvrouw 
kon ik in het begin niet praten. 
Ze oefent nu veel met haar 
vrijwillige taalcoach.”

“Als Vriend blijf ik op de  
hoogte en voel ik me verbon-
den met Taal Doet Meer.”

“Met mijn Utrechtse bedrijf 
steun ik Taal Doet Meer. Ik 
weet hoe belangrijk taal is bij 
het vinden van werk.“

“Ik ben niet meer bang om  
met andere mensen Neder-
lands te spreken. En ik heb een 
passende opleiding gevonden 
en leuke vrienden ontmoet!”

“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 ber-
gen kan verzetten!”

“Kom in actie!”

Vrienden waarin wij vertellen welke projecten wij samen 
met jou ondersteunen. 

KOM IN ACTIE
Word Vriend
Word vrijwilliger
Word business partner
Word cursist

DONEER
Eenmalig

BLIJF OP DE HOOGTE
Schrijf je in voor de 
nieuwsbrief van Taal 
Doet Meer 

CONTACT
Vrienden van Taal Doet Meer
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
T 030 – 294 75 94  
E info@taaldoetmeer.nl
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