
VERLANGLIJSTJE

[€ 250]
Om de jeugdvrijwilligers handvatten
te geven voor hoe ze de
begeleiding kunnen inrichten, geven
we hen graag een tas vol taal. Dit
tasje vullen we met onder andere
een boek, een taalspelletje, een
notitieboek en voor jongeren een
klein whiteboard voor het maken
van een (huiswerk-) planning. 

1. Tien tassen vol taal

We bestaan dit jaar 35 jaar. Om onze verjaardag te
vieren organiseren we verschillende activiteiten met

onze vrijwilligers, deelnemers en
samenwerkingspartners. Wil je ons een cadeautje

geven? Je helpt onze deelnemers en vrijwilligers enorm
als je een van onderstaande opties kiest.

[€ 400]
We willen deelnemers en
vrijwilligers van onze projecten
uitjes bieden. Om elkaar beter te
leren kennen, een succes te vieren
of het schooljaar af te sluiten,
ondernemen zij samen iets leuks.
Ze gaan bijvoorbeeld naar een
museum, een voetbalwedstrijd of
een film. Dit jaar bieden we extra
workshops, met samenwerkings-
partners.

2. Tien uitjes voor vrijwilligers en
deelnemers

[€ 600]
We vinden het belangrijk dat de kennis en ervaring van onze
vrijwilligers continu groeit. Daarom willen we graag extra trainingen
en workshops bieden. We zoeken telkens nieuwe thema’s met
inspirerende sprekers en trainers. Thema’s zijn bijvoorbeeld het
motiveren van deelnemers en het inzetten van creatieve werkvormen.

3. Workshop voor vrijwilligers

Misschien geeft jouw bedrijf liever tijd dan geld. Daar
zijn we ook heel blij mee. Een paar voorbeelden:

[Eenmalig of vaker]
In de Taalcafés gaan vrijwilligers en
deelnemers elke week in kleine
groepjes in gesprek. Familie, sport,
gekke spreekwoorden of een
bijzondere hobby: alles komt
voorbij. Sommige vrijwilligers en
deelnemers doen iedere week mee,
anderen wanneer het hen uitkomt.
Zie hier waar en wanneer je kunt
deelnemen.

1. In gesprek met volwassenen in
een taalcafé

[Minimaal een half jaar]
Voor het aanbieden van een
voorleesclub in de bibliotheek
zoeken we vrijwilligers. Met een
groep collega's 'adopteer' je een
voorleesmoment. Gezamenlijk zorg
je ervoor dat er wekelijks één of
enkele voorlezers aanwezig zijn.
Het is ook mogelijk een taalcafé
voor volwassenen te adopteren.
Lees er hier meer over.

2. Lees samen met je collega's
voor aan kinderen

[Traject van zes weken]
We brengen bedrijven in contact met anderstalige werkzoekenden.
Gezamenlijk stellen we een programma op voor zes werken waarin
kandidaten die klaar zijn voor de volgende stap naar de arbeidsmarkt
worden gekoppeld aan een buddy binnen je bedrijf die hen wegwijs
maakt en helpt met het vergroten van hun netwerk. De koppeling
wordt professioneel begeleid. Lees er hier meer over.

3. Organiseer 'Versterk je
netwerk'

https://www.taaldoetmeer.nl/wat-doen-we/activiteiten-volwassenen/taalcafe/
https://www.taaldoetmeer.nl/2021/01/20/voorlezen-verruimt-blik-van-medewerkers/
https://www.taaldoetmeer.nl/2020/11/03/versterk-je-netwerk/

