
• In 2019 ontvingen de Vrienden €19.467 aan donaties. Met dat 

bedrag steunden we Lesbrieven ‘Gezonde Taal’, de Z-card, 

Jeugd, het College en de tentoonstelling ’Wij zijn de verhalen 

die we vertellen’. De tentoonstelling in de nieuwe bibliotheek is 

wegens corona uitgesteld. Het gedicht ‘Leren zwemmen’ dat 

voor Lili werd geschreven, kun je lezen in deze nieuwsbrief.

• Het project Lezen en Praten met je Kind (LPK) ontving een 

bijdrage van €5.000 van de Vrienden om te kunnen uitbreiden 

naar andere wijken in Utrecht. We bedanken de Vrienden die 

speciaal voor dit project extra doneerden. 

• Om het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk (zie ook elders in deze 

nieuwsbrief) te realiseren, is geld nodig. Er worden kosten 

gemaakt die niet voorzien waren en (nog) niet gedekt zijn. De 

Vrienden staan met €2.500 garant om direct te kunnen starten 

met het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk. Wij roepen Vrienden, 

vrijwilligers, kerken en Utrechters op om een (extra) donatie te 

doen voor dit project onder vermelding van Stadsnetwerk T&H. 

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

Stadsnetwerk Taal & Huiswerk Wij zijn de verhalen die we vertellen Speciale Vriend

Ik ben Marloes Metaal, vrouw van Sander, moeder 

van twee zoons, boekengek, en dol op Utrecht. Ik 

werk nu als communicatieadviseur bij Sanquin, 

maar heb lang als voorlichter in de politiek 

gewerkt. Als raadslid in Utrecht (van 2014 - 2018) 

heb ik Taal Doet Meer leren kennen als een 

fantastische organisatie die effectief en 

laagdrempelig werkt, en dan ook nog eens op 

basis van zoveel vrijwillige inzet! Een organisatie 

naar mijn hart. 

Toen ik via Eugène Litamahuputty hoorde, dat Taal Doet Meer een 

bestuurslid communicatie zocht, heb ik daarom snel gereageerd. 

Vanaf februari hoor ik bij de club, en ben ik ook als adviseur 

verbonden aan de Vrienden van Taal Doet Meer. Ik hoop de 

komende jaren bij te dragen aan een grotere bekendheid van de 

Vrienden, en zo aan een zekere toekomst voor Taal Doet Meer. 

Wellicht tot ziens op een van de evenementen?

Leren zwemmen 

In een onbekende taal kun je verdrinken, 

als enkeling, als drenkeling, als enigst kind,

angstig wachtend of je ooit nog

een plekje op het droge vindt

achter die dichtgetrokken gordijnen,

donker als een wateroppervlak.

Pas veel later, met het eerste, kleine stapje,

in het kielzog van die van je dochter,

gevolgd nog door een tweede, lukt het je

voorzichtig dat vreemde land te betreden.

De wereld wint geleidelijk aan namen,

de dingen raken in verband. Steeds minder

blijft er over om je voor te schamen:

je spreekt je uit, je zegt er wat van.

De gordijnen schuiven langzaam open

en wat buiten was stroomt binnen

door de ramen, nu je zwemmen kan.

Als Vriend van Taal Doet Meer maak je een 

verschil voor anderstaligen. Je maakt mogelijk 

dat Utrechters kunnen meedoen in de 

samenleving. Voor veel mensen is het een mooie 

gedachte dat zij ook na hun eigen leven een 

verschil kunnen blijven maken voor de wereld die 

zij achterlaten. Om die reden kiezen steeds meer 

mensen ervoor om een deel van hun 

nalatenschap aan een goed doel te schenken.

Het is mogelijk om de Vrienden van Taal Doet 

Meer voor een vast bedrag of percentage op te 

nemen in je erfenis of legaat. Je kunt ervoor 

kiezen om een specifieke doelgroep of 

onderwerp te steunen. Je schenking is vrij van 

erfbelasting. Wij helpen je graag jouw wensen en 

mogelijkheden te verkennen over wat later in 

jouw naam kan worden voortgezet. Wij noemen 

dit niet voor niks een Speciale Vriend.

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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Leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs konden de 

afgelopen maanden door het coronavirus niet naar school. De 

meest kwetsbare leerlingen dreigen hier extra de dupe van te 

worden. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met taal of omdat 

hun ouders hen niet kunnen helpen met huiswerk. Taal Doet Meer 

heeft daarom het initiatief genomen voor extra ondersteuning. In 

korte tijd hebben we meer dan honderddertig vrijwilligers 

geworven, getraind en gekoppeld aan Utrechtse gezinnen.

Ondertussen werken we met partners 

aan een duurzame aanpak, ook nu de 

coronamaatregelen versoepeld worden. 

Achterstanden van sommige groepen 

leerlingen zijn toegenomen. Juist nu wil 

Taal Doet Meer dus extra werken aan

gelijke kansen. We werken nauw samen met andere vrijwilligers-

organisaties, de gemeente Utrecht, scholen voor PO en VO, de 

hogescholen en de universiteit. Zie www.taaldoetmeer.nl voor 
meer informatie over het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk.
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