
In het najaar van 2022 ondersteunen de Vrienden de volgende 

projecten: 

• €6.000 gaat naar het project Taal & Ouders zodat ouders 

hun kind beter kunnen ondersteunen in alles wat met school 

te maken heeft. 

• €100 is onder het motto #durftevragen extra opgehaald voor 

de aanschaf van woordenschatkistjes. Deze helpen de 

woordenschat te vergroten van kinderen uit groep 4 t/m 6. 

• Wordt het €500 of meer? We doen een oproep onder jullie, 

Vrienden, vrijwilligers, kerken en Utrechters om een extra 

donatie te doen. Graag stellen we minimaal 20 deelnemers 

in staat om ‘EropUit’ te gaan met een groepje nieuwe 

statushouders om thuis te raken in de stad. Een excursietas 

voor een deelnemer kost €25. 

Lees er meer over in de nieuwsbrief en doneer op 

www.taaldoetmeer.nl/nieuws/durftevragen

Waaraan wordt jouw bijdrage besteed? Maria’s Eigen Kracht

Flessen voor Taal Doet Meer

Voor het project ‘Eigen Kracht’ hebben we jullie via crowdfunding 

om een bijdrage gevraagd. Met dank aan jullie inzet haalden we 

een bedrag van €9.112 op! Met deze bijdrage helpt Taal Doet Meer 

deelnemers als Maria Zavera op weg naar een baan.

Maria kwam in 2018 naar Nederland, met ruim 20 jaar werkervaring 

in de financiële wereld. Tijdens haar deelname aan het project 

‘Eigen Kracht’ oefent ze de Nederlandse taal, 

maar denkt ook na over wat ze straks echt wil 

gaan doen. Haar droom is om een winkel te 

openen met Bulgaarse wijnen. 

“Eigen Kracht helpt met de taal, maar ook met 

het begrijpen van wie je bent en wat je wilt.”

Binnenkort moet ze voor ‘Eigen Kracht’ het 

profiel kiezen van een individuele coach en 

dus een keuze maken welke kant ze op wil. Spannend! 

Lees het volledige interview op www.taaldoetmeer.nl/nieuws

Als bestuur van de Vrienden van Taal Doet Meer  

zoeken we naar verschillende manieren om geld 

voor Taal Doet Meer op te halen. Zo ‘hangen’ we 

regelmatig in supermarkten voor een statiegeld-

actie: klanten kunnen dan hun statiegeldbon

doneren aan Taal Doet Meer. Bij de Albert Heijn 

Troosterhof heeft dat onlangs €1.377 opgeleverd! 

In de maanden november en december kunnen 

klanten van Albert Heijn Twijnstraat hun statie-

geld voor Taal Doet Meer inleveren. Heb je ook 

nog een paar flessen of kratten om in te leveren?

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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Je thuis weten in de stad: EropUit!

Begin 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. In de zomer is 

een grote groep statushouders in de stad komen wonen. Samen 

met Gemeente Utrecht gaat Taal Doet Meer voor deze groep 

excursies organiseren met als doel ‘je thuis weten’ in de stad. 

Onderwerpen zijn: 

• Nederlandse tradities en feesten, 

samen met het Catharijneconvent.

• Ervaar de democratie, lokale politiek 

en democratie in Utrecht, samen 

met ProDemos

• Ontdek samen de stad en de 

geschiedenis van Utrecht! 

Deelnemers krijgen een tas met daarin een taalspelletje, een pen 

en een opschrijfboekje en materiaal voor de excursie zoals een 

plattegrond voor de wandeling. De kosten zijn €25 per tas. Help jij 

mee om statushouders zich meer thuis te laten voelen in de stad? 

Doneer jouw bijdrage op www.taaldoetmeer.nl/nieuws/durftevragen

Taal & Ouders

Komend jaar ondersteunen de Vrienden van Taal Doet Meer het 

project Taal & Ouders. Met dit project ondersteunen we Utrechtse 

ouders met hun eigen (taal)vaardigheden en maken we de 

koppeling naar de taalontwikkeling van hun kind, de activiteiten op 

de basisschool en hoe ouders hieraan kunnen bijdragen.

De taalcoaches geven elke week Nederlandse les aan een vaste 

groep ouders. De lessen en het lesmateriaal sluiten zo veel 

mogelijk aan bij de opvoedingsvragen van ouders en de thema’s 

die op dat moment op school spelen zoals nieuwsbrieven, ouder-

gesprekken, uitjes of feestdagen. Zo combineren we taaldoelen en 

inhoudelijke doelen rond school en opvoeding, en krijgen de ouders 

de kans om andere ouders te ontmoeten en hun Nederlands te

verbeteren. Dit vergroot de 

ouderbetrokkenheid op school 

en dit zorgt ervoor dat de ouders 

hun kind beter kunnen onder-

steunen in alles wat met school 

te maken heeft!
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