
 

 
Beste Taal Doet Meer-vrijwilliger, 

 

Al bijna twee jaar lang houdt de corona-situatie ons allen bezig. Iedereen wordt  

op zijn/ haar manier geraakt. We zien zowel op individueel als op maatschappelijk 

niveau grote uitdagingen ontstaan. Deze uitdagingen gelden zeker ook voor onze  

deelnemers en voor jou. 

 

Binnen Taal Doet Meer hebben we regelmatig gesprekken hoe we omgaan met de  

huidige situatie. Uiteraard zijn de maatregelen van de overheid hierbij voor ons  

leidend. We stellen ons echter ook de vraag wat we, zeker nu de besmettingen op  

blijven lopen, van jullie kunnen vragen. De vraag die iedere keer terugkeert: gaan onze live 

activiteiten door of kiezen we ervoor om deze te stoppen of online door te laten gaan. We 

bekijken deze vraag vanuit verschillende perspectieven. 

 

We vinden ons werk essentieel. Dit wordt onderschreven door de gemeente Utrecht. Daarom 

kiezen we er ook nu voor om in het belang van onze deelnemers onze activiteiten zo veel 

mogelijk live voort te zetten. Online werkt voor een aantal van onze deelnemers goed maar dat 

geldt niet voor iedereen. Het (tijdelijk) stoppen van onze activiteiten doen we alleen als dit van de 

overheid moet. Het voorkomen van taalachterstanden en sociale isolatie geeft hierbij voor ons de 

doorslag. Uiteraard kan en mag jij als individuele vrijwilliger een andere keuze maken en er om 

wat voor reden dan ook voor kiezen om wel tijdelijk te stoppen of online verder te gaan als dat 

kan. Ik vind het heel belangrijk om te benadrukken dat we die keuze begrijpen en je daarin 

steunen! 

 

Ik wil je heel erg bedanken voor de enorme inzet die je toont om onze deelnemers te blijven 

ondersteunen. Ook in deze uitdagende tijden. Of misschien wel júist in deze uitdagende tijden. Ik 

weet zeker dat we hier met elkaar uitkomen en kijk uit naar de dag dat dit het geval is. Let goed 

op jezelf en op elkaar! 

 

Mocht je op bovenstaande willen reageren dan kan je mij een mail sturen (roy@taaldoetmeer.nl) 

of bellen op 0631537719. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Roy Kreeftmeijer 

Directeur Taal Doet Meer 
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