
• De Vrienden steunen de Online Taalcafés met €3.000 om extra 

coördinatoren en vrijwilligers te werven, op te leiden, in te 

werken en te koppelen.

• De Vrienden willen met een bijdrage van €3.000 de 

ontwikkeling stimuleren van projecten waarbij deelnemers 

doorstromen naar een vrijwilligersfunctie. Een voorbeeld 

hiervan is de BoekStartCoach waarbij de coach een 

ervaringsdeskundige deelnemer is. 

Taal Doet Meer zorgt er samen met 1000 vrijwilligers voor dat 

anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de Utrechtse 

samenleving. Deze ambitie staat in coronatijd recht overeind. 

Veel projecten zijn in een digitale vorm verder gegaan. De 

omzetting van de projecten naar een digitale variant vraagt niet 

alleen aanpassingsvermogen van vrijwilligers en organisatie, maar 

vergt ook extra geld. Daarom doen we een oproep aan Vrienden, 

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

voor de online projecten. 

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

Online Taalcafés Van deelnemer naar vrijwilliger Zakelijke Vriend

Toen Mike Bos in 2011 met pensioen ging, werd hij gevraagd 

bestuurslid te worden van de Stichting Vrienden van Taal Doet 

Meer. Hij was dit tot 2017, maar bleef daarna Vriend.

Mike Bos is van huis uit oncologie verpleegkundige. 

In dit werk ondervond hij het belang van taal wanneer 

het gaat om gezondheid. ‘Wanneer een behandeling 

werd beëindigd, merkte ik het belang van de finesse 

van taal om dit soort moeilijke boodschappen goed 

over te brengen.’ Ook culturele verschillen speelden 

een belangrijke rol tijdens deze gesprekken. ‘Dikwijls 

zat er een familielid bij om te vertalen. Dan kwam het aan op 

vertrouwen over en weer’.

Als Vriend voelt Mike zich nog steeds betrokken bij het werk van 

Taal Doet Meer. Het doet je wat als je een cursist hoort zeggen: 

‘Als er geen mensen zijn die in jou investeren, verlies je de hoop 

op de toekomst.’ Dat is precies wat Taal Doet Meer doet. Daarom 

betaalt elk gedoneerde euro zich uit.

Lees het volledige interview op www.taaldoetmeer.nl/nieuws

Eén van de speerpunten uit het meerjarenplan 2020 - 2025 van 

Taal Doet Meer is dat deelnemers doorstromen naar een 

vrijwilligersfunctie. We leiden deelnemers bijvoorbeeld op tot 

BoekStartCoaches. Dit zijn ervaringsdeskundige 

ouders die de taal ook hebben moeten leren en in 

het consultatiebureau andere ouders aanspreken: 

zij informeren de ouders onder andere over 

BoekStart, vertellen dat hun kind gratis lid kan 

worden van de Bibliotheek en verwijzen naar de 

Wegwijzer voor informatie over taallessen. We 

hebben hier het afgelopen jaar een succesvolle 

start mee gemaakt in Kanaleneiland en Overvecht. 

Helaas zijn activiteiten door coronamaatregelen 

tijdelijk gestopt. We willen dit nu weer opstarten. 

Ook op andere plekken onderzoeken we hoe 

deelnemers meer kunnen doorstromen naar 

vrijwilligersfuncties.

Dankzij de innovatiebijdrage van Stichting Vrienden kan dit verder 

ontwikkeld worden.

Niet alleen met personen, maar ook met zzp-ers, 

kleine bedrijven en verenigingen willen we graag 

een Vriendschap aangaan. Zij kunnen zo 

praktisch en professioneel invulling geven aan 

het maatschappelijk verantwoord ondernemen 

van het bedrijf. Medewerkers en leden dragen bij 

aan Utrecht en leren zelf ook veel door de ken-

nismaking met mensen met een andere culturele 

achtergrond. Onderzoek van Berenschot heeft 

aangetoond dat de medewerkerstevredenheid 

omhoog gaat bij samenwerking met Taal Doet 

Meer. Deze Vriendschap kan op vele manieren 

worden ingevuld. Natuurlijk kan dit met munten, 

maar ook de inzet van middelen en mensen is 

erg waardevol voor Taal Doet Meer. 

Ben je of ken je iemand die verbonden is aan 

een bedrijf of vereniging met mogelijk interesse 

in een Zakelijke Vriendschap, laat het ons dan 

weten. Wij nemen dan graag contact op.

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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Het Taalcafé is een plek waar anderstalige Utrechters en 

Utrechtse vrijwilligers met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het 

gaat om ontmoeten en spreken in de Nederlandse taal. Normaal 

gesproken vinden de Taalcafés plaats in de Bibliotheek of in een 

buurthuis. Vanwege coronamaatregelen hebben de Taalcafés 

vanaf voorjaar ’20 digitaal plaatsgevonden. Inmiddels zijn we weer 

gestart op locaties in de wijk. We zien echter dat het bereik achter 

blijft. Er kunnen minder mensen per locatie deelnemen. Ook zijn 

veel mensen nog voorzichtig met deelname aan activiteiten op 

locatie. Mede gezien de aanvullende maatregelen die in oktober 

’20 zijn aangekondigd, wil Taal Doet Meer 

aanvullend weer online Taalcafés gaan 

organiseren. We experimenteren met 

wekelijkse online sessies, waar iedereen 

flexibel aan deel kan nemen. 

We koppelen deelnemers en vrijwilligers, zodat zij met elkaar in 

gesprek kunnen over een thema dat we vooraf hebben 

voorbereid. Dit betekent dat we extra coördinatoren en vrijwilligers 

moeten werven, opleiden, inwerken en koppelen.

http://www.taaldoetmeer.nl/nieuws
https://www.taaldoetmeer.nl/wordpress2/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-25-meerjarenplan-Taal-Doet-Meer-2020-2025.pdf
https://www.taaldoetmeer.nl/wat-doen-we/activiteiten-volwassenen/taalcafe/

