
• De Vrienden dragen €250 bij om een begin te maken met de  

expositie van ‘Wij zijn de verhalen die we vertellen’.

• De Vrienden dragen €1.000 bij aan een Z-card, waarin op 

eenvoudige afbeeldingen en korte teksten wordt aangegeven 

op welke manier je betrokken kunt zijn bij Taal Doet Meer als 

vrijwilliger en/of als Vriend.

• Graag steunen we de uitbreiding van het project Lezen en 

Praten met je Kind naar nieuwe wijken. We hebben de 

benodigde €10.000 nog niet bij elkaar. Daarom een oproep 

aan Vrienden, vrijwilligers, kerken en Utrechters om een (extra) 

donatie te doen voor dit project. 

Waaraan wordt jouw bijdrage besteed? Een Goede Vriend aan het woord

Lezen en Praten met je Kind Wij zijn de verhalen die we vertellen Kleine beetjes helpen ook!

Ik woon bijna naast het oude pand van Taal Doet 

Meer. NL Doet was voor mij de aanleiding om 

binnen te stappen. Ik vind het fijn dat Taal Doet 

Meer In Utrecht werkt, het is geen ver-van-mijn-bed-

show. Als taalcoach werd ik gekoppeld aan een 

Marokkaanse analfabete dame. Dan denk je als 

technisch manager wat in je mars te hebben, maar 

ineens moest ik uit een ander vaatje tappen. 

Ik maakte kennis met een nieuwe wereld met voor mij nieuwe 

uitdagingen. Ook werd ik actief in de werkgroep Bedrijven. Eén 

van de eerste bedrijven waarmee ik contact legde, was de 

Rabobank. Ik ben gewoon eens naar binnen gelopen en we 

begonnen met iets kleins. 

Ik heb nu minder tijd, maar wil het werk graag blijven steunen. Dat 

doe ik als Goede Vriend vanuit mijn eigen bedrijf. Utrechters 

moeten kunnen meedoen aan de maatschappij waar ik ook 

onderdeel van ben. 

Marianne Oostveen

Op 20 juni 2019 hadden we een indrukwekkende bijeenkomst in 

TivoliVredenburg. Onder de titel ‘Wij zijn de verhalen die we 

vertellen’ deelden zeven cursisten van Taal Doet Meer hun per-

soonlijke verhaal. Dit hadden ze voorbereid onder professionele 

begeleiding van Theater A la Carte. De verhalen raakten de aan-

wezigen persoonlijk. Daarom wil Taal Doet Meer deze verhalen 

graag vasthouden en een expositie en een publicatie maken met 

foto’s, verhalen en gedichten. Stichting Vrienden heeft de eerste 

foto en een gedicht hierbij door de Utrechtse dichter Ruben van 

Gogh mogelijk gemaakt. We hopen dat anderen ons volgen, zodat 

Taal Doet Meer een expositie kan gaan maken én de gedichten 

bruikbaar kan maken als lesmateriaal. Taal Doet Meer biedt in ruil 

voor adoptie van een gedicht en foto een expositie op locatie aan.

Wil je ook iets doen voor Taal Doet Meer?

• Verkoop je overtollige spullen.  

“In een buurtapp zette ik spulletjes te koop 

o.v.v. de opbrengst is voor de Vrienden van 

Taal Doet Meer. Naast reclame leverde het 

€50 op én mijn zolder is weer opgeruimd!”

• Organiseer een veiling op je werk, op een 

open dag, in je straat. Verkoop oude spullen 

van kantoor, school of van thuis. 

• Organiseer een activiteit op de school van je 

(klein)kind, bv. bak en verkoop een taart. 

• Vraag met je verjaardag, jubileum, afscheid, 

pensioen een gift voor de Vrienden cadeau.

Mail naar vrienden@taaldoetmeer.nl als je 

materiaal wilt om de actie aan te kleden.

E: vrienden@taaldoetmeer.nl

T: 06-48420602

(Mieke van Rooijen, voorzitter)

IBAN: NL09 TRIO 0781 3382 71

Volg, like, retweet en deel de berichten van 

@TaalDoetMeer op 

Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram
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De ontwikkeling van taal begint bij kinderen al op heel jonge 

leeftijd. Om achterstand in taal te voorkomen, is extra aandacht 

nodig voor taal bij kinderen én hun ouders.

Via het project Lezen en Praten met je 

Kind zetten vrijwilligers zich in voor 

kinderen van 0 tot 3 jaar en hun 

ouders. Met de ouders stimuleren zij 

op een ongedwongen manier het 

spreken van de Nederlandse taal, via 

spelletjes, door samen te lezen of 

liedjes te zingen. 

Vrijwilligers zijn actief in Leidsche Rijn, Zuilen en Kanaleneiland.  

Ook in Hoograven en Overvecht is behoefte aan Lezen en Praten 

met je Kind.
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