
Kijk*Kijk*Kijk 
In de Van Dale vind je het volgende over het woord ‘taal’:  
1 spraakklanken waarmee je je gedachten en gevoelens aan  
anderen kenbaar maakt 
2 spraakklanken van een bep. gemeenschap: de Nederlandse taal

Overal waar mensen zijn, dus ook bij Wijk voor Wijk, is er 
taal: hardop, in gedachten, op papier, in een gebaar. Vloeiend, 
vleiend, vreemd of verwarrend. Daarom staat deze nieuwsbrief 
geheel in het teken van taal! 

In de rubriek Aan het woord een bijdrage van Branka en Marina: 
hoe en waarom hebben zij zich onze Nederlandse spraakklanken 
eigen gemaakt?  
In Bewoner in beeld een bijdrage van dhr. Delévaque: welke rol 
speelt taal in zijn leven? Bijzonder om te vermelden: dit is de 
eerste keer dat een bewoner zélf een artikel schrijft voor deze 
rubriek. 
Nog een Primeur: het online album ‘Zwerfkunst & Zwerfletters’ 
is gereed, vol inspirerende beelden, teksten en gedichten. 
 

En Hoe is het met… Griselda? Voormalig redactielid van deze 
nieuwsbrief en even terug als gastredactrice. Taal speelt een  
belangrijke rol in haar leven, zij maakt er zelfs haar beroep van. 
In de bibliotheek kun je meer dan boeken lenen. de Bibliotheek 
AanZet over voorlezen, samenwerking en de Week van de  
Alfabetisering.   
Onze Taalbloopers: we hebben er tijdens het samenstellen van 
deze nieuwsbrief enorm om gelachen en delen ze graag. 
Stichting Lezen & Schrijven maakt zich sterk voor laaggeletter-
den en heeft allerlei vacatures op het gebied van taal. 
Meewerken aan deze nieuwsbrief smaakte naar meer voor dhr. 
Delévaque en Marina: zij hebben zitting genomen in de redactie! 
Er is nog een Vacature voor een hoofdredacteur beschikbaar. 
Wie nog meer komt ons versterken? 
Tot slot een fijne decembermaand gewenst, in zoveel mogelijk 
talen! 
 
Veel leesplezier gewenst!

Nieuwsbrief nr. 3 /2016WIJK VOOR WIJK
de wijk aanpak die werkt

Lepel en vork

Mijn naam is Delévaque (spreek uit: 
deleevak). Franse vader, Nederlandse 
moeder. Met mijn zesde (1950) reisde ik 
met mijn moeder naar Rotterdam, waar 
wij de eerste weken bij mijn opa verbleven 
en in een echte bedstee sliepen. Mijn 
moeder bracht mij later over naar Dieren, 
waar ik ondergebracht werd bij een oom 
en tante met drie dochters. 

De enige Nederlandse woorden die ik 
kende waren vork en lepel. Aangezien 
de enige Frans sprekende persoon die ik 
kende de schooljuffrouw was, moest ik 
me het Nederlands zo snel mogelijk eigen 
maken. Dit lukte mij door het Aap, Noot, 
Mies en de schooljuffrouw. Ik begreep al 
snel het Nederlands, maar antwoordde 

op vragen nog altijd in het Frans. Hierdoor 
kwam het voor dat ik, toen ik de beurt 
kreeg bij verstoppertje, antwoordde met 
oui (wie). Na drie keer begreep men dat ik 
ja bedoelde. 

In 1980 werd ik betrokken bij het drie-
landen mijnenjager project. Dit was een 
project tussen Nederland, België en 
Frankrijk. Ik werd een tussenpersoon voor 
deze landen. De mij beschikbare woorden-
boeken dekten de lading niet en ik besloot 
een eigen woordenboek Nederlands, 
Engels en Frans te maken. Ik was inmid-
dels na mijn Franse militaire dienstplicht 
(1963-1964) Nederlander geworden en 
moest bijna de Nederlandse dienstplicht 
gaan vervullen. Het grappige is dat de  
Belgen een oplossing hebben voor twee-
talige teksten die niet op een naamplaatje 
van bijvoorbeeld een bedieningslessenaar 
passen. Men vertaalt het naar het Engels, 
zodat er in het tweetalige land als België, 
geen jalousie ontstaat. 

Op aandringen van mijn vrouw meldde 
ik mij aan voor de MO-A Frans (tweede-
graads) opleiding. Alvorens deze opleiding 
te volgen diende ik wel goede cijfers voor 
de talen te hebben. Ik volgde gedurende 
vier maanden een opleiding (HAVO) en 
slaagde voor mijn deelcertificaten Neder-
lands (6+), Frans (9), Engels (8). Dat mijn 
cijfer voor Nederlands zo laag was kwam 
niet door mijn kennis van het Nederlands, 
maar door de vragen die mij over de 
gelezen boeken gesteld werden. Bijvoor-
beeld: Wie is de best gekapte schrijver van 
Nederland? (Harry Mulisch). Of: In welk 
jaargetijde speelde dit verhaal met de 
marskramer zich af? (Maartse buien). 

In 1985 behaalde ik mijn akte MO-A Frans, 
en in 1992 was mijn N-E-F woordenboek 
af. In 1996 waren de woordenboeken F-
E-N en E-F-N af. Ik had totaal zo’n kleine 7 
manjaar aan de woordenboeken gewerkt. 
In 1994 kreeg ik van mijn vrouw en kinde-
ren het Getuigschrift voor boekenwurm 
aller tijden. Inmiddels ben ik (wat talen 
aangaat) een purist, maar geen puritein, 
ondanks dat ik gelovig ben. Tot mijn 64e 
heb ik als vertaler gewerkt en had ik 
een eigen vertaalbureau. Door een leuk 
gesprek met Barbara heb ik nu besloten  
te schrijven voor deze nieuwsbrief, maar 
alleen in het Nederlands deze keer.

Bewoner in beeld  
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Naar Nederland met een  
koffer vol kennis

Hallo, ik ben Marina. Sinds 3 
maanden werk ik bij Wijk voor 
Wijk. In dit artikel wil ik schrij-
ven over hoe ik kennis maakte 
met Nederland en de Neder-
landse taal.

Ik ben in Oekraïne geboren en 
getogen en woonde daar 24 
jaar. Maar vier jaar geleden  
veranderde mijn leven snel, 
omdat ik mijn toekomstige 
man uit Nederland had ont-
moet en had besloten om naar 
dit land te verhuizen. Maar 
eerst moest ik me goed voor-
bereiden, want iedereen die 

in Nederland gaat wonen is 
verplicht om over Nederland  
iets te weten en Nederlands te 
leren. Toen begon mijn eerste 
ontmoeting met dit prachtig 
land.  
 
Ik kreeg alle leermaterialen 
die ik nodig had om voor het 
examen te slagen en ik be-
gon te leren, leren, en nog 
eens leren… Elke dag, want 
ik had een motivatie om zo 
snel mogelijk naar Nederland 
te komen. Ik kan niet zeggen 
dat het moeilijk was, want ik 
heb een passie voor nieuwe 
talen: ik heb zelfs Engels en 
Duits aan de Universiteit ges-
tudeerd. Dus een nieuwe taal 
kunnen leren is voor mij altijd 
leuk! Bovendien lijkt Neder-
lands voor mij op Duits en een 

beetje op Engels, dus ik had 
geen moeite om de belangrijke 
grammatische regels te leren. 

Na 2 maanden van intensief 
studeren wist ik alles over de 
Nederlandse samenleving,  
cultuur, economie, geschiede-
nis en over de gewoontes van 
Nederlanders. Ik kan nu zeggen 
dat ik meer over Nederland 
weet dan over mijn eigen land! 
En natuurlijk begon ik Neder-
lands te spreken. Niet op hoog 
niveau, maar voldoende om 
voor het examen te slagen. 

Daarna begon er een hele 
spannende periode voor mij: 
eerst het examen en na 10 
maanden eindelijk de verhui-
zing naar Nederland. Toen 
had ik een andere uitdaging: 
iedereen spreekt uitstekend 
Nederlands en ik… alleen op 
niveau A1. Dus ik begon meer 
te leren. De hele zomer was ik 
bezig met Nederlands lezen, 
luisteren, spreken en schrijven 
en aan het begin van septem-
ber begon ik een school te be- 
zoeken om zo snel mogelijk 
een staatsexamen diploma te 
kunnen halen. 

Na 7 maanden ben ik voor 
het staatsexamen op niveau 
B1 geslaagd. En daarna heb 
ik gemerkt dat het Neder-
lands praten niet zo moeilijk 
was als ik dacht. Natuurlijk 
maak ik nog af en toe fouten 
of zit ik soms te denken welk 
woord ik zal gebruiken, maar 
het belangrijkste is dat ik snel 
Nederlands begrijp en ook snel 
antwoord kan geven.

Ik voel me nu echt een Neder-
lander. Mijn advies aan alle 
buitenlanders is om zo snel 
mogelijk Nederlands te leren: 
lees veel Nederlandse kranten 
en tijdschriften, luister naar 
Nederlandse radio, kijk veel 
Nederlandse televisie en wees 
niet bang om Nederlands te 
praten. Zelfs als het lastig is, 
gewoon doen!

Aan het woord: Marina
Nederland… mijn nieuwe land 

Het is niet zo belangrijk waar 
je woont, belangrijk is met wie 
je woont.  Ik weet niet precies 
waar ik deze zin heb gelezen, 
maar ik herinner me het wel, 
omdat ik denk dat het waar is.                                                                                   

Mijn verhuizing naar Neder-
land was een van de grootste 
beslissingen in mijn leven. 
Vanuit mijn perspectief kan 
ik zeggen dat het een goede 
beslissing was, omdat ik hier 
een mooi leven heb met mijn 
man en ons kindje. 

Bij mijn komst in Nederland 
waren er dingen die mij ver- 
baasden, zoals veel regen, 
wind en de korte openings-
tijden van supermarkten (dat 
laatste is in de afgelopen 
jaren wel veranderd, tot mijn 
grote vreugde). Wat ik wel 
leuk vond, zijn de vriendelijke 
mensen om mij heen, mensen 
die op elk moment bereid zijn 
om mensen met minder taal-
kennis te ondersteunen. Ik ben 
dol op dit land, ook dankzij 
deze ondersteuning die van 
alle kanten komt. 

Mijn gevoel is dat elke Neder-
lander (iedereen die een Ne-
derlands paspoort heeft gekre-
gen) ook de Nederlandse taal 
redelijk moet beheersen, als 
voor niets anders, dan als dank 
voor een beter leven dat wij 
dankzij dit paspoort hebben.

De Nederlandse taal is een 
moeilijke taal, en het is aan 
ons (buitenlanders) om zelf 
de beste manier van leren te 
vinden. 

Als ik werk zoek, is de eerste 
voorwaarde van bijna alle 
werkgevers dat de Neder-
landse taal voldoende moet 
zijn, dus Nederlands lezen, 
Nederlands schrijven en Ne-
derlands praten. Hier beginnen 
de problemen ook. Ik ben wel 
officieel ingeburgerd, maar 
mijn Nederlandse taalkennis 

is nog onvoldoende om met 
mijn diploma werk te kunnen 
vinden.

Ik heb nog een paar extra 
taalcursussen gevolgd, daar-
mee heb ik mijn taalkennis 
verbeterd, maar dit was nog 
steeds niet genoeg om werk 
in een bedrijf te krijgen. Op 
taalcursussen leer je nieuwe 
woorden en zo, maar als je 
deze woorden weinig gebruikt, 
vergeet je ze weer, en dan ben 
je weer aan het begin.

Ik heb geluk dat ik bij Wijk 
voor Wijk als vrijwilliger kan 
werken om mijn taal te verbe-

teren. Tussen deze vriendelijke 
mensen ben ik erg op mijn 
gemak, ik word geholpen en 
ik begrijp door te schrijven 
en te praten met hen, hoe ik 
deze taal moet leren en welke 
richting ik moet nemen om zelf 
tevreden te kunnen zijn met 
mijn Nederlandse taalkennis.

Niemand heeft gezegd dat het 
makkelijk zou zijn om in een 
nieuw land te integreren, maar 
wij moeten blijven proberen 
en ons best doen om te zorgen 
dat onze kinderen wel een 
makkelijker leven hier in ons 
land kunnen hebben.

Aan het woord: Branka 
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Primeur 

Het online album Zwerfkunst & Zwerfletters is gereed. Klik op de link hieronder voor 
alle foto’s, teksten en gedichten en voor meer informatie over het project. Komt dat 
zien, komt dat lezen!

http://www.wijkvoorwijk.nl/zwerfkunst-en-zwerfletters/                                                        

Alles heeft een tijd…

Eind juli 1998 ben ik op Schiphol aangekomen om een nieuw 
avontuur in mijn leven te beginnen. Een avontuur vol aange-
name en minder aangename verrassingen stond mij te wachten. 
Onderweg kwam ik te weten dat er voor alles een tijd is. Tijd om 
een nieuwe taal en cultuur te leren, tijd om te zorgen, tijd om te 
zoeken, tijd om te vinden, tijd om te genieten, tijd om te ontdek-
ken wie ik als Nederlandse ben en tijd om mijn bestemming en 
mijn draai in Nederland te vinden.

Ik zie het als een lange weg, met om de zoveel kilometers een 
stoplicht, waar ik moet stoppen, mag nadenken en een nieuwe 
stap mag nemen. Op één van die stopmomenten kwam ik Wijk 
voor Wijk tegen. 

Wijk voor Wijk is niet zomaar een stichting, nee, voor mij bete-
kent zij mensen die voor elkaar zorgen, een plek waar ik mijzelf 
heb kunnen (her)ontdekken. Bij Wijk voor Wijk kreeg ik de kans 
om nieuwe dingen te proberen en mijn talenten te zien en te 
gebruiken. Door het schrijven van de nieuwsbrief en artikelen 
voor de website, heb ik de angst om een computer aan te raken 
overwonnen en ben ik me ervan bewust geworden dat ik van 
schrijven houd. De waardevolle en persoonlijke gesprekken met 
Barbara en Hugo, de verschillende groepstrainingen en het met 
respect en geduld uitgedaagd worden, hebben mij geholpen om 
weer een stap verder te gaan in mijn avontuur. 

Wat was het moeilijk om een keuze te maken voor het volgen van 
de opleiding Docent Spaans. Ik dacht dat ik een HBO opleiding 
niet zou kunnen doen. Ik kan het bijna niet geloven, maar ik heb 
mijn propedeuse behaald en ben al in het derde jaar. De port-
folio’s met goede cijfers gehaald. Van een docent kreeg ik één 
van de mooiste complimenten die ik me kan voorstellen: ‘je kan 
situaties goed omschrijven en je gaat dieper en uitgebreid op de 
beschrijving in.’ En dat in het Nederlands, ik ben trots op mijzelf!  
Bij elke overwinning of gehaald tentamen denk ik aan Barbara, 
Hugo en de mensen van Wijk voor Wijk, echt waar. Hugo zei: 
‘wanneer je bij Wijk voor Wijk komt, weet je dat je onderweg 
bent naar iets anders, een opleiding of een baan. Je komt en je 
gaat.’ Zo is het met mij ook gegaan.

Alles heeft een tijd, tijd om te komen en tijd om te gaan, wellicht 
ook tijd om terug te komen.

Hoe is het met ... Griselda?



Voorlezen helpt! 
De bibliotheek werkt nauw samen met het basisonderwijs in 
Dordrecht. Bibliotheekmedewerkers ondersteunen scholen door 
te helpen bij het verhogen van het leesplezier bij kinderen. Lees-
bevordering begint al op hele jonge leeftijd. Zo krijgen alle baby’s 
die in Dordrecht worden geboren een BoekStart koffertje en een 
gratis abonnement op de bibliotheek cadeau, zodat ouders en 
hun baby vanaf het allereerste begin samen met boekjes bezig 
zijn. Een kind dat plezier in verhaaltjes en in (voor)lezen heeft, 
leert veel nieuwe woorden, is later vaak ook beter in zelfstandig 
lezen.

Zonder samenwerking geen resultaat 
Om de aanpak van laaggeletterdheid tot een succes te maken 
moeten organisaties in Dordrecht samenwerken. De gemeente 
Dordrecht heeft het goede voorbeeld gegeven door het Con-
venant Geletterdheid Drechtsteden  te ondertekenen. Belangrijke 
partners zijn MEE Drechtsteden en de Stichting Voorlezen. Vanaf 
september zal de aanpak van laaggeletterdheid in Dordrecht van-
uit een gezamenlijk Taalhuis plaatsvinden. De taaloefengroepen 
begeleid door enthousiaste en speciaal getrainde taalvrijwilligers 
van MEE Drechtsteden, het goedlopende taalcafé in de Centrale 
en het Taalpunt in Bibliotheek Crabbehof vormen een belangrijk 
onderdeel van dit toekomstige taalhuis. De bibliotheek breidt 
haar aanbod met digitale taaloefenprogramma’s, eenvoudige 
computercursussen, en speciale boeken voor laaggeletterden 
uit, zodat er een lokaal netwerk ontstaat waarin professionals 
en vrijwilligers zich samen sterk maken om iedereen met een 

taalachterstand in Dordrecht te helpen. Iedereen die zijn of haar 
Nederland wil verbeteren kan straks bij het Taalhuis Dordrecht 
terecht voor advies en hulp. 

Week van de alfabetisering 
Tijdens de Week van de Alfabetisering besteedt de Bibliotheek 
AanZet extra aandacht aan laaggeletterdheid. Van 4  tot en met 
11 september organiseren we volgend jaar weer activiteiten voor 
en met de partners met wie we samen serieus werk maken van 
het aanpakken van het probleem. Heel belangrijk in onze aanpak 
zijn de taalvrijwilligers die vanuit verschillende taalpunten hard 
werken om de doelgroep te bereiken, en om oplossingen voor 
hun problemen te zoeken. Ook de taalaanbieders, en de andere 
organisaties in ons werkgebied die zich sterk maken voor laagge-
letterden spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens  de Week van 
de Alfabetisering laten we zien wat deze gezamenlijke aanpak 
heeft opgeleverd: tal van activiteiten in ons hele werkgebied, 
met in Sliedrecht dit jaar extra aandacht voor voorlezen met 
(digitale) prentenboeken.

Meer informatie op:

www.weekvandealfabetisering.nl 

Het volledige programma op de website van de bibliotheek: 

www.bibliotheekaanzet.nl 

de Bibliotheek AanZet
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Drie keer per jaar brengt Wijk voor Wijk de digitale nieuwsbrief 
Kijk op Wijk voor Wijk uit. Lezers van de nieuwsbrief zijn onze 
medewerkers, bewoners, collega-professionals en samenwer-
kingspartners.  
Op dit moment zijn er vier redactieleden, waaronder mensen 
die de Nederlandse taal nog aan het leren zijn. De vacature 
hoofdredacteur is een vrijwilligersvacature.

Dit ga je doen

● minimaal 6 x per jaar vergaderen met de overige  
 redactieleden 
● samen met de projectleider de redactie aansturen 
● met de andere redactieleden onderwerpen bedenken 
 voor artikelen en reportages voor onze nieuwsbrief 
● contacten leggen voor het afnemen van interviews en/of   
 redactionele bijdragen van andere organisaties 
● schrijven voor de nieuwsbrief 
● redigeren voor de nieuwsbrief

Je werkomgeving 
Bij Wijk voor Wijk is er een prettige, informele werksfeer binnen 
vaste structuren. We dagen elkaar uit en houden rekening met 
elkaar.

Wij vragen 
● goede kennis van de Nederlandse taal 
● creativiteit en taalgevoel 
● inzet en enthousiasme 
● een prettige samenwerking

 
Wij bieden 
● een vrijwilligersvergoeding van € 0,80 per uur en (in  
 overleg) een cursus 
● een gratis lunch op werkdagen 
● een gratis set professionele werkkleding 
● een prettige werksfeer

Vacature hoofdredacteur (m/v)

Taalbloopers

 
Spreekwoordelijke uitglijders, u kent ze vast wel – ‘Ken het 
zijn dat ik u gekund heb?’ – of misschien bent u zelf wel een 
gestruikeld over een taalobstakel. Wij in ieder geval wél en we 
hebben er tijdens het samenstellen van deze nieuwsbrief enorm 
om gelachen, achteraf kan dat gelukkig. 
Verwarrend, verkeerd, voor je het weet bega je een blooper!

‘Ik was net in Nederland. Mijn man was aan het werk, dus ging 
ik naar het gemeentehuis om een formulier te vragen voor huur-
subsidie. Toen ik thuis kwam vroeg mijn man: ‘Hoe heb je het 
gevraagd?’ Ik: ‘In het Engels en Nederlands door elkaar. I will like 
to have a form voor hoersubsidie.’ Achttien jaar later hoor ik het 
nog steeds natuurlijk!’

‘Als zoet met een z is, dan is zuiker toch ook met een z?’

‘Ik werkte in een schoenenwinkel. Toen een klant een paar  
schoenen paste en vervolgens in de spiegel keek, vond hij ze heel 
gedistantieerd staan. Ik kon nauwelijks mijn lach inhouden en 
heb me maar snel gedistingeerd van die meneer.’

‘Tijdens het spreken in het openbaar, zei ik belegen in plaats van 
verlegen…’

‘Toen ik last had van een pollenallergie, heb ik een e-mail ge-
stuurd om me ziek te melden, met daarin het bericht dat ik een 
polen allergie had.’

‘Toen ik Nederlands nog niet kon verstaan kreeg ik eens trek in 
patat. In het centrum stond een winkeltje met de naam Patat 
met of zonder. En ik dacht dat met of zonder de soort patat was, 
dus ik vroeg de mevrouw om een patat met of zonder. ‘Met 
of zonder?’ vroeg de mevrouw. ‘Ja, precies, één patat met of 
zonder’ antwoordde ik.’

‘Jaren geleden onderging ik bij de kaakchirurg een apexresectie. 
Daarna had ik het steeds over een apex receptie. En dat kwam 
niet door de behandeling.’

‘Zo kwam ik een paar Franse woorden tegen die vrijwel hetzelfde 
klinken. Prêcher (prediken), pécher (zondigen) en pêcher (vissen). 
Zo zijn er meer woorden te vinden, maar wat mij opvalt is dat 
een aantal Nederlanders spychiater zegt i.p.v. psychiater.

‘Hoe is het ook alweer? Beddek of dekbed? Suikerpoeder of  
poedersuiker?



Nieuwsbrief nr. 3 /2016WIJK VOOR WIJK
de wijk aanpak die werkt

Laaggeletterdheid 
Laaggeletterdheid betekent dat iemand onvoldoende kan lezen, 
schrijven of rekenen en digitale vaardigheden heeft om effectief 
te kunnen handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties 
en in situaties van studie en werk. 
In Nederland is 1 op de 9 mensen tussen de 16 en 65 jaar 
laaggeletterd (11,9%). Dit zijn ongeveer 1, 3 miljoen mensen 
die moeite hebben met lezen, schrijven en beperkte digitale 
vaardigheden hebben. 
In de Drechtsteden willen we ons inzetten om laaggelet-
terdheid te verminderen en te voorkomen. Veel organisaties 
werken samen aan dit doel vanuit het Bondgenootschap 
voor Geletterdheid Drechtsteden.

Stichting Lezen & Schrijven 
Stichting Lezen & Schrijven is een landelijke organisatie met ere 
voorzitter prinses Laurentien.  
Zij hebben het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven 
ontwikkeld. 
Taal voor het leven helpt gemeenten en organisaties helpt met 
het duurzaam vinden, opleiden en volgen van mensen die moeite 
hebben met basisvaardigheden.  
Hiervoor zijn verschillende materialen en instrumenten ontwik-
keld, zoals samenwerkingsmodellen, Taalhuizen, screeningsin-
strumenten als de Taalmeter, Digimeter en Taalverkenner, les-
materialen, trainingen en voortgangstoetsen. 

Leuk vrijwilligerswerk! 
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om vrijwil-
ligerswerk te doen met taal. 
We hebben diverse functies waar u zich voor kunt inschrijven. 
Alle vrijwilligers wordt een Basistraining van Stichting Lezen & 
Schrijven aangeboden. Daarin leer je hoe je deelnemers kunt 
leren lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ook organiseren we 
regelmatig verdiepingsworkshops voor vrijwilligers.

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor:

Taal voor Thuis:  
Vrijwilliger die ouders helpen met schoolgaande kinderen.  
Hoe help je je kind bij een spreekbeurt? 
Help de ouder met het voorbereiden van het tienminuten-
gesprek? enz.

Voor ’t zelfde geld: 
Wil je als vrijwilliger iemand helpen om zelf zijn financiële  
situatie op orde te krijgen?

Taalpunt: 
Zou je het leuk vinden om informatie te geven over het taal- 
aanbod in de regio of vind je het leuk om deelnemers te testen 
op hun taalniveau zodat je naar de juiste oefenplekken kunnen.

Taalcafé: 
Wil je taalvrijwilliger worden, maar kun je niet iedere week? 
Word taalvrijwilliger in het taalcafé en help mensen met  
huiswerk, spreekvaardigheid en laagdrempelige taalactiviteiten 
zoals taalspelletjes.

Taalvrijwilliger: 
Vind je het leuk om met een groepje van zes tot acht leerlingen 
les geven?

Taalmaatje: 
Wil je graag met iemand één op één aan de slag?

Leeskring vrijwilliger: 
Vind je het leuk om in een groep samen een boek te lezen?

Heb je interesse of vragen?

Neem contact op met Bo Aarsbergen 
Projectleider Lezen & Schrijven Drechtsteden 
T: 0624299897 
E: bo@lezenenschrijven.nl

Of neem een kijkje op: www.taalvoorhetleven.nl

Stichting Lezen & Schrijven

mailto:bo@lezenenschrijven.nl
http://www.taalvoorhetleven.nl
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de wijk aanpak die werkt

Kerstvakantie

Vanaf zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari is Wijk voor Wijk gesloten.  
Op maandag 9 januari 2017 bent u weer van harte welkom. 

 
 

Iedereen fijne feestdagen gewenst en tot ziens in het nieuwe jaar!

Бажаємо всім щасливих новорічних свят і до зустрічі в новому році!

A todos vosotros os deseamos muy felices fiestas.  Nos vemos el próximo año!

Iyi Bayramlar dileriz vee yeni yilda Görüsmek dileğiyle iyi yillar!

Każdy pożądany Wesołych Świąt i do zobaczenia w nowym roku!

.هدنيآ لاس ات راديد ديما هب و منك ىم وزرآ ار ىبوخ ىليخ تاليطعت همه يارب 

Желаем всем счастливых новогодних праздников и до встречи в новом году!

 Joyeux jours de fệte et à l’année prochaine!

.ديدجلا ماعلا يف ءاقللا ىلإو ديعس داليم ديع اعيمج مكل ىنمتن

Jeder schöne Feiertage und wir sehen uns in neues jahr!

 A todos vós, desejamos-lhe muito boas festas. Nos vemos no próximo ano! 

 Svima zelimo srecne Bozicne i Novogodisnje praznike...do vidjenja u Novoj godini!

Happy holidays and see you next year!

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl
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