
In 2018 ontvingen de Vrienden ruim € 23.000 aan donaties, giften en overige baten. 
Met dat bedrag steunden we Krachtavonden, Taal en Gezondheid en Café de 
Wereld (zie de nieuwsbrieven van 2018).

We hopen op een verdere groei van het aantal Vrienden en van de inkomsten. De 
Vrienden hebben toegezegd om in 2019 te steunen:  

• Jeugdprojecten met € 3.200,- bestemd voor trainingen voor vrijwilligers die 
jongeren begeleiden, excursies voor mentoraten van scholieren en materialen 
voor de VoorleesExpress.

• Het Taal Doet Meer College in juni met € 7.102,50. Dit wordt een 
vertelvoorstelling door deelnemers van Taal Doet Meer. De Vrienden maken de 
productie van deze vertelvoorstelling mogelijk.

De Katholieke kerken in Utrecht hebben in de Adventstijd van 2018 aandacht besteed 
aan het werk van Taal Doet Meer. De collectes in de verschillende kerken hebben het 
mooie bedrag opgebracht van € 7.951,78!
Vrienden van Taal Doet Meer en medewerkers van het bureau hebben in de kerken 
verteld over het werk van Taal Doet Meer en de besteding van de middelen. Ook is 
een workshop gegeven over Gezonde Taal. Mooi resultaat is daarnaast dat zich 
nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld. 

De collecte-opbrengsten zijn dit jaar voor de ontwikkeling van twee lesbrieven 
Gezonde Taal voor ouders, over de thema’s ‘Respect en grenzen in de opvoeding’ en 
‘Opvoeden en de digitale wereld’. Deze lesbrieven gaan gebruikt worden binnen 
verschillende projecten van de Utrechtse Taalstraat. Bijvoorbeeld bij Ouder-
Kindgroepen in het consultatiebureau,  bij Taal & Ouders en bij taalgroepjes in 
bibliotheken in de hele stad. Taal Doet Meer gebruikt de lesbrieven ook in de 
taalcoaching thuis voor cursisten die aan huis zijn gebonden, bijvoorbeeld  doordat zij 
kleine kinderen of mantelzorgtaken hebben. De lesbrieven zijn geschreven in 
eenvoudige taal zodat iedereen kan meepraten. 

E: vrienden@taaldoetmeer.nl
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‘We zijn de verhalen die we vertellen’

Op donderdag 20 juni 2019 vindt een uniek Taal Doet 
Meer College plaats: een vertelvoorstelling door Taal 
Doet Meer-deelnemers in TivoliVredenburg!

“Het grote, nieuwe, gezamenlijke verhaal ontstaat 
vanuit de kleine verhalen die we elkaar vertellen.” 
Geïnspireerd door deze uitspraak van Mpho Tutu, 
dochter van Desmond Tutu, vertellen diverse 
Utrechters hun eigen, unieke verhaal. Dit College is er 
dus niet één, maar zijn er meerdere bijzondere 
sprekers. Verschillende Utrechters, allemaal 
verbonden aan Taal Doet Meer, hebben met elkaar 
gewerkt aan deze vertelvoorstelling. 
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Een Goede Vriend aan het woord

Ik wilde vrijwilligerswerk gaan doen, liefst iets in lijn met mijn achter-
grond in communicatie. Tijdens een kennismakingsgesprek met Taal 
Doet Meer raakte ik enthousiast over de ‘Taalstraat’. Nadat ik eerst meehielp bij een 
aantal Taalcafés in Overvecht, koos ik om bij een gezin Taal Thuis Coach te worden.

Al snel werd ik uitgenodigd voor de introductiecursussen voor taalcoaches. Ook heb 
ik workshops  zoals Taal & Gezondheid gevolgd. De cursussen gaven mij een goed 
inzicht in wat mij als taalcoach te wachten stond, dilemma’s die ik kon tegenkomen 
en handvatten om van start te gaan. Ik ben onder de indruk van wat Taal Doet Meer 
allemaal voor vrijwilligers organiseert. Daar varen de anderstaligen wel bij, maar ook 
ik als vrijwilliger. Dat steun ik van harte met mijn financiële bijdrage als Vriend.

De Colleges zijn goed opgezet met ruimte voor vragen en discussie. Het verbreedt 
mijn blik op diversiteit. Erg leuk ook om andere vrijwilligers te spreken en hun 
ervaringen te horen. De maaltijden voorafgaand aan de Colleges zijn heeeeerlijk ;-)

Marinka van der Zwet

Waaraan wordt jouw financiële bijdrage besteed? 

Prachtige opbrengst Adventscollecte in katholieke kerk

Jeugdprojecten

Dankzij de financiële steun van Stichting Vrienden 
krijgen de vrijwilligers van team jeugd verschillende 
deskundigheidstrainingen aangeboden, onder andere 
over interculturele communicatie en begrijpend lezen. 
In een training over studievaardigheden leert de 
vrijwilliger niet alleen slim te plannen met de scholier, 
maar ook wat werkt in het stellen van persoonlijke 
leerdoelen. Dit komt de inhoud en kwaliteit van de 
begeleiding ten goede. Hiernaast krijgen mentor-
koppels de kans een leuk en educatief uitstapje te 
doen. Samen naar de film of een museum helpt om de 
band tussen mentor en pupil te versterken. Daarbij 
geeft het kinderen de mogelijkheid om nieuwe 
ervaringen op te doen en zo hun horizon te verbreden. 


