Taal Doet Meer
Wat doe

jij?

9 eenvoudige manieren om
bij te dragen aan taal en
ontmoeting in Utrecht

Taal Doet Meer zorgt er met
meer dan 1000 vrijwilligers
per jaar voor dat anderstalige
Utrechters kunnen meedoen
in de Utrechtse samenleving.
Wil jij bijdragen aan onze
missie? Bekijk hier wat jij
kunt doen. Wat je ook doet,
al geef je ons twee minuten
van je tijd, je hebt impact
en zal anderen inspireren!

Volg en deel
minuten

Heb je een socialmedia-account?
Door Taal Doet
Meer te volgen
en berichten te
delen help je ons
meer mensen te
bereiken en onze
boodschap te verspreiden. Ben je
vrijwilliger bij Taal Doet Meer? Voeg je
vrijwilligerswerk dan ook toe aan je
LinkedIn-profiel.

ontwerp + illustraties: Thomas Taris

Word Vriend
minuten

Wil jij het werk van
Taal Doet Meer en
haar vrijwilligers
ondersteunen als
persoon, vereniging, kerk of bedrijf? Word dan Vriend van Taal Doet
Meer. Als vriend mag je gratis deelnemen aan de Taal Doet Meer Colleges
met inspirerende sprekers en lekker
eten. Ben je vrijwilliger, ex-vrijwilliger
of gewoon fan van Taal Doet Meer?
Je steunt ons al vanaf €5,- per maand
óf met een eenmalige donatie.
www.taaldoetmeer.nl/word-vriend

“Hoe mooi is het om, al is het maar af en
toe, een ontmoeting te hebben met nieuwe
Utrechters? Als Vriend van Taal Doet Meer
word je hiertoe regelmatig uitgenodigd.“

Vertel verder
minuten

Het grootste
deel van de
vrijwilligers
is bij Taal Doet
Meer terechtgekomen via een bekende
die al actief was. Vrijwilligers zijn daarmee onbewust onze beste ambassadeurs.
Vertel daarom regelmatig over jouw ervaringen als vrijwilliger en inspireer op die
manier de mensen in jouw omgeving.

Schrijf een v/blog

Zamel in

uur

uur

Verhalen inspireren.
Zo ook de ervaringen
van onze deelnemers
en vrijwilligers. We
zoeken regelmatig
verhalenverzamelaars
die interviews willen afnemen, of van
hun eigen ervaringen een blog of vlog
willen maken. Ben of ken jij zo iemand?
Laat het ons weten!
info@taaldoetmeer.nl
dummy
gewoon
staat he!
hier
leuk
tekst
ing!
teken
toffe
rs
Wat een
jwillige
vri
je
dat
Goed
doet!
werk
ie!
d act
goe
Super
of!
Nou en

“There’s always room for a story that can
transport people to another place.“
J.K. Rowling, Writer

Verspreid flyers
uur

hiesnmxr hiesnnr
staat staat
gewofxzon gewonnon

“Als contentspecialisten hebben onze medewerkers ‘iets’ met taal. Nieuwe Utrechters
helpen de Nederlandse taal te leren, past
daarom heel goed bij onze kernwaarden.“

Handen uit de mouwen

Introduceer

Taal Doet Meer
is regelmatig
aanwezig bij
evenementen,
informatiemarkten in de
wijk, wervingsacties, verenigingen et cetera. Daar
proberen we mensen enthousiast te
maken voor ons werk. Het is leuker
als tijdens die evenementen vrijwilligers zelf aan het woord zijn en hun
ervaringen delen. Wil je af en toe
meehelpen? Laat het weten!
info@taaldoetmeer.nl

Wil jij samen
met je collega’s
vrijwilligerswerk
doen of ons financieel steunen? Introduceer Taal Doet Meer dan als potentiële
samenwerkingspartner bij je leidinggevende. Het biedt bedrijven en verenigingen
concrete mogelijkheden voor invulling van
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
en binding met de stad.
samenwerken@taaldoetmeer.nl

“De kracht van storytelling is precies dit:
de kloven dichten waar al het andere is
afgebrokkeld.“ - Paulo Coelho
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Liggen bij jouw
consultatiebureau,
school, huisarts,
supermarkt en je
favoriete café al
flyers van Taal Doet
Meer? Vraag op ons kantoor om een
stapeltje flyers en help ons een handje
door ze te verspreiden in de hele stad.
info@taaldoetmeer.nl

“Mijn zoon is vrijwilliger bij Taal Doet Meer
en vertelt er enthousiast over. Door Vriend
te worden, draag ik ook een steentje bij.“

minuten

Ga je een marathon lopen? Is er op
de school van je kind een rommelmarkt
of bijvoorbeeld een sponsorloop voor
het goede doel? Viert jouw vereniging
een jubileum of ga je promoveren?
Heeft jouw bedrijf een fonds of een
vrij besteedbaar kerstcadeau? Denk
dan aan Taal Doet Meer!
samenwerken@taaldoetmeer.nl

Word vrijwilliger
uur per week

Ben je nog niet
actief als vrijwilliger
bij Taal Doet Meer? Naast
het vervullen van een vacature bij een
van onze projecten voor jongeren en
volwassenen kun je je talenten en expertise ook op andere manieren inzetten.
Welk vrijwilligerswerk het beste bij jou
past? Dat kunnen we samen uitzoeken.
www.taaldoetmeer.nl/word-vrijwilliger

uur

Taal Doet Meer
Bedrijfsverzamelgebouw
De Alchemist 1
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
www.taaldoetmeer.nl
030 – 294 75 94
info@taaldoetmeer.nl

Zo help je ons meer
mensen te bereiken.

Vertel verder

Word Vriend

Volg en deel
minuten

En ondersteun ons werk
met een kleine
bijdrage.

minuten

Vrijwilligers zijn onze
beste ambassadeurs.

Schrijf een v/blog

Introduceer
Wijs je leidinggevende op Taal Doet Meer
als potentiële samenwerkingspartner.

minuten

Inspireer anderen door het
verzamelen of delen van
ervaringsverhalen.

minuten

Verspreid flyers
uur

Vraag op ons kantoor om een stapeltje
flyers om te verspreiden.

uur
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Handen uit de mouwen
Vertel over Taal Doet Meer tijdens
evenementen.

Zamel in
uur

Van sponsorloop tot vrij
besteedbaar kerstcadeau...
denk aan Taal Doet Meer!

Word vrijwilliger
uur

Zet je talenten en expertise
in voor Taal
Doet Meer.

uur
per week

