Waaraan wordt jouw bijdrage besteed?
•

In 2020 ontvingen de Vrienden ruim €17.000 aan donaties,
giften en overige baten. Met dat bedrag steunden we Lezen en
Praten met je Kind, de start van Stadsnetwerk Taal en
Huiswerk, Online Taalcafés en Van Deelnemer tot Vrijwilliger.

•

Ook in 2021 werken wij op verschillende manieren aan de
groei van het aantal Vrienden en van de inkomsten. Een
oproep in een kerkelijk magazine leverde €170 op voor
Stadsnetwerk Gelijke Kansen. Een oproep in onze nieuwsbrief
maakte een extra bijdrage van €760 voor online activiteiten
mogelijk. Met #durftevragen werd €500 opgehaald voor 25
Rugzakken voor Taalwandelingen. We bedanken de Vrienden
die speciaal voor deze projecten extra doneerden.

•

Team Jeugd breidt met €3.250 de ondersteuning door de taalconsulent uit. In het najaar volgt nogmaals eenzelfde impuls.

•

Bijzonder was dat we in 2020 een legaat ontvingen van een
Speciale Vriend. Hierdoor kunnen we in 2021 €3.500 bijdragen
aan filmmateriaal voor 8+ers en €1.500 aan Stadsnetwerk
Gelijke Kansen in Leidsche Rijn/Vleuten de Meern.

Met dank aan een Speciale Vriend
Sjaak van Dam heeft zich jarenlang ingezet voor
het bestuur van de Vrienden van Taal Doet Meer.
In 2020 ontvingen wij het verdrietige nieuws dat
Sjaak op 13 augustus op 72-jarige leeftijd is
overleden. Sjaak trad in 2006 toe tot het bestuur
in de functie van secretaris. Zijn zorgvuldigheid
kwam tot zijn recht in zijn rol als secretaris en
penningmeester. Taal Doet Meer was belangrijk
voor Sjaak en Sjaak was belangrijk voor Taal Doet Meer. Hij was
ontzettend loyaal aan de Vrienden en een warm en betrokken
medebestuurder.
Omdat hij door ziekte beperkt werd in zijn energie nam Sjaak in
2018 afscheid van het bestuur. Dankzij het legaat dat hij als
Speciale Vriend naliet, maakt hij nog steeds een verschil voor de
wereld die hij achterliet.

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

We zijn Sjaak dankbaar voor wat hij betekend heeft en besteden
het legaat aan twee projecten die aansluiten bij hoe wij Sjaak
kennen.

Taalconsulent Team Jeugd

Ontwikkeling filmmateriaal 8+ers

Waar de vrijwilligers zich vooral inzetten voor deelnemers, zet
Karlien van den Brink zich als taalconsulent juist in voor vrijwilligers.
Veel taalvrijwilligers komen met hun combinatie van enthousiasme
en ervaring heel ver, maar hebben niet per sé brede didactische
ervaring. Karlien heeft dat wel. Ze heeft onder andere zes jaar
gewerkt als docent Culturele diversiteit in opvoeding en onderwijs.
Voor Taal Doet Meer geeft ze trainingen en vrijwilligers
kunnen tijdens spreekuren langskomen met vragen,
dilemma’s en ideeën. Door de coronamaatregelen is er
meer behoefte aan ondersteuning in het ‘hoe’.

De vrijwilligers van Taal Doet Meer kunnen voor materiaal en
inspiratie terecht bij de taalconsulent. Gezien de coronamaatregelen hebben we inmiddels ook steeds meer digitaal materiaal
ter beschikking dat zowel ‘live’ als op afstand te gebruiken is. Door
het legaat van onze Speciale Vriend Sjaak van Dam kunnen we
een aantal filmpjes opnemen waarin een vrijwilliger een kort
verhaal of boek voorleest. De koppels van Taalmentoraat en
School’s cool kunnen digitaal meelezen en luisteren naar het
verhaal.

Kinderen volgen bijvoorbeeld al de hele dag les achter
een scherm. Dan is het lastig om aan het einde van de dag de aandacht digitaal vast te houden voor taalles. Het is dan handig als de
vrijwilliger meer variatie heeft in taalspelletjes en activiteiten. Karlien
helpt hen daarbij in de contactmomenten en maakt zelf materiaal
dat breed inzetbaar is. Daarnaast geeft zij ook tips zoals ‘zorg dat
de ander eerst ‘aan’ staat’, ‘sluit aan bij de belevingswereld’ en ‘laat
de klassieke lesvorm wat los’. Dankzij een bijdrage van de Vrienden
zijn de taalconsulenten meer uren per week beschikbaar.
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Aanvullend op de gelezen tekst ontvangen de
koppels korte opdrachten die zij aansluitend
aan het filmpje samen kunnen doen. Zo gaan
zij interactief aan de slag met de inhoud en de
woorden uit het filmpje. Het doel is dat de
vrijwilligers een concrete tekst met beeld ter
beschikking gesteld krijgen die zij kunnen gebruiken om de
wekelijkse bijeenkomst te vullen met interessante en relevante
taaloefeningen. Een filmpje kan daarnaast ook een goed
voorbeeld geven van hoe je goed kunt voorlezen.

Stadsnetwerk Gelijke Kansen
Els van Elderen begeleidt via het Stadsnetwerk
Gelijke Kansen drie zusjes van Chinese komaf.
“Ik wilde graag iets doen voor leerlingen voor wie
de lockdown heel slecht uitpakte. Het is heerlijk
om te ervaren wat het is om kinderen iets te
leren en samen met hen plezier te hebben en te
praten over hun leven.”
Taal Doet Meer zorgde voor een laptop en
toegang tot Squla, en Els nam dansjes en
quizzen op in het programma. Alles om leren
laagdrempelig te maken. “Ik heb ook geholpen
met de schoolkeuze voor twee van de meiden.
Hun ouders spreken de taal nog niet voldoende.
Het was heel bijzonder om een bijdrage te
mogen leveren aan een weloverwogen keuze
door hen en hun ouders.”

