
In 2021 ontvingen de Vrienden € 23.000 aan donaties. Met dit 

bedrag steunden wij de extra inzet van de taalconsulent binnen 

Team Jeugd, het Stadsnetwerk Gelijke Kansen in Leidsche 

Rijn/Vleuten de Meern en Eigen Kracht. Ook ondersteunden wij de 

aanschaf van kinderboeken op het gebied van meertaligheid en 

diversiteit, de ontwikkeling van filmmateriaal voor 8+ers en 

activiteiten rond het 35-jarig jubileum van Taal Doet Meer. 

• Op verschillende manieren werken wij aan de groei van het 

aantal Vrienden en van de inkomsten. Eind 2021 startten we 

samen met enkele deelnemers, vrijwilligers en ambassa-

deurs een crowdfunding voor het project Eigen Kracht. Na 

de eerste bijdrage in 2021 konden wij dit voorjaar het project 

met nog eens €6.875 ondersteunen.

• De behoefte aan mentoren is mede door corona sterk 

gegroeid. De Vrienden dragen dit voorjaar €3.000 bij zodat 

meer kinderen begeleid kunnen worden binnen het project 

Taalmentoraat. 

Waaraan wordt jouw bijdrage besteed? Een Goede Vriend aan het woord

Vriend werft Vriend 

Marily Bronkhorst is sinds 2017 betrokken bij Taal 

Doet Meer. “Ik was me bewust van de kansen die 

ik zelf had gekregen en wilde bijdragen aan de 

kansen voor anderen.” Haar eerste rol als 

coördinator van de VoorleesExpress paste bij 

haar kwaliteiten en gaf haar daarnaast de 

mogelijkheid om haar skills verder te ontwikkelen.

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor 

bewustwording van de sociale bubbels waarin we leven. “Als 

vrijwilliger bij Taal Doet Meer kreeg ik de kans om door die bubbel 

heen te breken.” Wanneer een vrijwilliger voor het eerst 

kennismaakt met het gezin begrijpen ze elkaar nog niet altijd. “Die 

momenten van sociaal ongemak begon ik steeds meer te 

waarderen. Een half jaar later kom je terug en zie je dat er echt 

contact is ontstaan”. Op het moment heeft Marily niet meer de tijd 

om zich te binden aan vrijwilligerswerk bij Taal Doet Meer. “Taal 

Doet Meer maakt Utrecht voor veel mensen een mooiere plek om te 

wonen. Dat wil ik graag blijven ondersteunen.”

In het kader van ‘Vriend werft Vriend’ 

stellen wij voor iedere Vriend die een 

nieuwe Vriend aandraagt een boek 

beschikbaar. Hierbij heb je de keuze uit 

drie boeken: Stad in de storm van 

Thea Beckman over Utrecht tijdens de 

Franse bezetting, Wandelen binnen 

de singels van Utrecht en Utrecht 

acht keer anders, twee mooie 

wandelgidsen over onze stad. 

Uiteraard kun je als Vriend ook nee 

zeggen tegen het boek, het is vrije 

keuze. We hopen dat we hiermee veel 

nieuwe Vrienden kunnen verwelkomen!

Let op: de nieuwe aanmelding dient via 

de website te gebeuren en de 

wervende Vriend mailt  

vrienden@taaldoetmeer.nl dat hij/zij 

een nieuwe Vriend geworven heeft.

E: vrienden@taaldoetmeer.nl

T: 06-53123273

(Joris Beeker, voorzitter)

IBAN: NL09 TRIO 0781 3382 71

Volg, like, retweet en deel de berichten van 

@TaalDoetMeer op 

Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram
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Crowdfunding voor Eigen Kracht

De crowdfunding voor Eigen Kracht heeft in 10 weken zo’n 9.000 

euro opgebracht. Dank aan de Vrienden die extra gedoneerd 

hebben! Wij vroegen Jan Maas, vanuit de Mauritsgroep een 

strategische partner van het project, wat de kracht is van Eigen 

Kracht.

“Voor werkzoekenden met een andere moeder-

taal is het belangrijk om aan de juiste mensen 

te kunnen vertellen wat zij kunnen én willen. Zij 

hebben daarom behoefte aan drie dingen: de 

taal meester worden, wegwijs worden in hoe 

het in Nederland werkt en aan een netwerk.”

Als je nog maar kort in Nederland woont en al op zoek bent naar 

werk, dan wil je echt vooruit. “In Eigen Kracht gaan we eerst met de 

deelnemer op zoek naar waar de energie zit. Wat kun je en wat 

maakt jou bijzonder? Daarna delen we onze ervaringen met de 

Nederlandse sollicitatiecultuur. Bijvoorbeeld die directheid van ons, 

dat is voor een Vlaming al erg onwennig. Samen werken we aan de 

aansluiting bij een passend netwerk.”

Meekijken bij het Taalmentoraat

“Ik heb van Laila geleerd dat het niet alleen belangrijk is om goed te 

lezen, maar ook om te weten wat je leest, daarom ga ik vanaf nu 

woordjes die ik niet ken in mijn schriftje opschrijven, de betekenis 

erbij zoeken en de woordjes leren. Zo leer ik meer woordjes en 

weet ik ook wat ze betekenen.” 

Raziye (9 jaar) is een van de deel-

nemers van het project Taalmentoraat. 

Samen met haar taalmentor ging ze 8 

maanden op een creatieve en speelse 

manier aan de slag met taal. De 

wekelijkse begeleiding door de taal-

mentor vond thuis bij Raziye plaats. 

Ook maakten ze uitstapjes naar bijvoorbeeld de bibliotheek. De 

informele aanpak en persoonlijke aandacht leidde bij Raziye tot 

meer zelfvertrouwen en betere schoolprestaties.

Mede door de financiële ondersteuning van De Vrienden maken we 

het ook in 2022 weer voor 100 kinderen mogelijk om zich verder te 

ontwikkelen.


