
Sinds mei 2021 ondersteunden de Vrienden de volgende 

projecten: 

• €5.000 gaat naar jubileumactiviteiten. Hiervan is €500 expliciet 

bestemd voor kinderactiviteiten.

• €135 is extra opgehaald bestemd voor rugzakken en tassen 

voor taalwandelingen onder het motto #durftevragen.

• €3.250 gaat naar het team Jeugd om de ondersteuning door 

de taalconsulent te intensiveren.

• €3.000 is voor de aanschaf van kinderboeken en 

materiaalontwikkeling op het gebied van meertaligheid en 

diversiteit.

• €1.932 gaat naar Eigen Kracht. Dit bedrag is opgehaald met 

crowdfunding (experiment). Eigen Kracht kan nog meer steun 

gebruiken, zie verderop in de nieuwsbrief. 

Waaraan wordt jouw bijdrage besteed? Wethouder Voortman aan het woord

Het is feest! 

Taal Doet Meer bestaat 35 jaar en dat werd op 23 

september gevierd met een taalwandeling. Na 

afloop mocht ik zo’n 200 deelnemers toespreken. 

Het was erg mooi om de betrokken vrijwilligers, de 

medewerkers van de partnerorganisaties en deel-

nemers van de wandeling bij elkaar te zien. Al 35 

jaar zet Taal Doet Meer zich in voor de stad om 

‘taalleerders’ te helpen en daar zijn we als Utrecht

trots op. 

Ik heb speciale waardering voor de vele vrijwilligers die zich al jaren 

inzetten om dit mogelijk te maken. Ook wil ik de organisaties, die 

bijvoorbeeld een werkervaringsplaats bieden aan deze groep, heel 

hartelijk danken voor hun inzet! Afgelopen 1,5 jaar was heel 

bijzonder, de extra vrijwilligers die zijn opgestaan om tijdens de 

schoolsluitingen kinderen te helpen bij hun huiswerk verwarmen 

mijn hart. Hartelijk dank aan álle vrijwilligers die zich de afgelopen 

35 jaar inzetten om Utrecht een stad te maken waar we dezelfde 

taal spreken en elkaar begrijpen. Utrecht is een stad met ruimte 

voor iedereen, samen maken we Utrecht socialer. 

Taal Doet Meer bestaat 35 jaar. Op 23 

september organiseerden wij daarom Loop naar 

de Dom, met taalwandelingen door de stad. Op 

het Domplein sloten 

we af met prachtige 

optredens van o.a. 

Dekoor en Catching

Cultures. Ook was hier 

de première van onze 

jubileumfilm die laat 

zien welke mooie 

verbindingen er zijn ontstaan. Voor kinderen en 

jongeren maken we het hele jaar extra leuke 

uitjes mogelijk, zoals een schilderworkshop. 

Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt 

door Stichting Vrienden. Het grote enthousiasme 

en de betrokkenheid van zoveel Utrechters, 

motiveert ons volop ons werk voort te zetten.
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Crowdfunding voor Eigen Kracht

In het project Eigen Kracht ondersteunen vrijwilligers Utrechters 

met een andere moedertaal dan het Nederlands bij hun zoektocht 

naar een betaalde baan, opleiding of werkervaringsplek. Taal Doet 

Meer en WIJ 3.0 willen jaarlijks met een diverse groep vrijwilligers 

60 Utrechters begeleiden.

Helaas is de financiële ondersteuning vanuit de gemeente, fond-

sen en bedrijven hiervoor niet toereikend. Om nog meer 

Utrechters te ondersteunen, start Taal Doet Meer een crowdfun-

ding. Als een grote groep Utrechters een klein beetje bijdraagt,

komen wij een heel eind! Als je deze 

QR-code scant, kom je op het platform 

van de crowdfunding. Hier kun je 

verschillende acties bekijken, nieuws 

lezen en doneren. Officieel gaat de 

campagne op 1 december live, maar 

wij vragen onze Vrienden alvast naar 

dit mooie project te kijken en te 

overwegen iets te doneren. Want zien 

doneren, doet doneren! 

Meertaligheid en diversiteit

Taal Doet Meer heeft in het meerjarenplan extra 

aandacht voor diversiteit en meertaligheid. 

Meertaligheid heeft veel voordelen, de vraag is 

hoe wij deze optimaal kunnen benutten. Het 

begint met positieve aandacht voor de thema’s 

meertaligheid en diversiteit. Daarvoor willen we 

de vrijwilligers inspireren en iets in handen 

kunnen geven.

Met behulp van financiering door het Blocks Goetheerfonds kunnen 

onze voorlezers aan de slag met Prentenboeken in alle talen. Ook 

krijgen wij boeken via onze vrijwilligers en netwerkpartners. Dankzij 

Stichting Vrienden kunnen wij het aanbod uitbreiden met meer 

diverse kinderboeken en kinderboeken in verschillende talen. 

Om onze vrijwilligers te inspireren hebben wij meer nodig dan 

boeken. We willen met de taalconsulenten (les)materiaal over de 

meerwaarde van meertaligheid en diversiteit verzamelen. Hiermee 

kunnen we vrijwilligers via spreekuren en posts op social media 

inspireren om met dit thema aan de slag te gaan.

https://www.taaldoetmeer.nl/2021/09/24/diverse-groep-utrechters-viert-35-jaar-taal-doet-meer/
https://www.youtube.com/watch?v=ZdM3NWCUtCM
https://prentenboekeninalletalen.nl/

