VIANEN ZOEKT TAALVRIJWILLIGERS
VOOR DE PRAATTAFEL!

Wil je mensen helpen hun

van mensen die daar moeite mee hebben.

spreekvaardigheid Nederlands te

Het zijn leerzame en tegelijk gezellige

verbeteren? Lijkt het je leuk om op

ochtenden waarbij iedereen op zijn of haar

laagdrempelige wijze in gesprek te

eigen taalniveau werkt. Taalhuis Vianen

komen met anderstaligen? Dan is Taalhuis

werkt er hard aan om meer mensen te

Vianen op zoek naar jou!

bereiken zodat meer mensen de taalhulp
krijgen die ze nodig hebben.

Het Taalhuis
In Vianen heeft rond de 11% van de

Een belangrijk onderdeel van

inwoners moeite met de Nederlandse taal.

taalvaardigheid is spreekvaardigheid.

Lezen en schrijven is dus niet voor iedereen

Taalhuis Vianen wil de oefenmogelijkheid

vanzelfsprekend. Taalhuis Vianen is er voor

voor spreekvaardigheid graag uitbreiden

iedereen, ook anderstaligen, die daar wel

met ‘de praattafel’.

wat hulp bij kan gebruiken. Want niet goed
kunnen lezen of schrijven heeft grote

Praattafel

gevolgen voor je dagelijks leven en je

Tijdens de praattafel kunnen anderstaligen

zelfredzaamheid.

in een ongedwongen en gezellige sfeer
oefenen met het spreken van en luisteren

De Taalinloop

naar de Nederlandse taal. Ze gaan samen

Elke woensdag en zaterdagochtend

met vrijwilligers in gesprek over allerlei

(10:00 – 12:00) komen taalvrijwilligers en

onderwerpen en doen diverse taalspelletjes

gemotiveerde taalvragers naar de

zonder de druk van een lesprogramma.

Taalinloop in de Bibliotheek om samen aan

Deelnemers vergroten zo hun kennis van de

de slag te gaan met taal. Dit levert niet

Nederlandse samenleving en hun sociale

alleen mooie ontmoetingen op, maar is

netwerk.

vooral een laagdrempelige en ontspannen
manier om de taalvaardigheid te vergroten

Wat heb je in huis?







Wat krijg jij ervoor terug?

Je hebt hart voor taal en geeft

Als vrijwilliger bij de praattafel doe je

deelnemers een warm welkom.

ervaring op met een groep deelnemers

Je staat open voor andere culturen en

vanuit allerlei culturen. Het is een

hebt geduld met beginnende sprekers.

vrijwilligersfunctie die veel voldoening geeft

Je bezit een aanstekelijk enthousiasme

omdat je écht een verschil kunt maken voor

en kunt goed samenwerken.

mensen. Je kunt een fijne werkomgeving

Je bent bereid de basistraining voor

verwachten met betrokken collega’s en je

taalvrijwilligers te volgen en aan te

kunt je persoonlijk ontwikkelen door middel

sluiten bij de intervisie bijeenkomsten

van training en intervisie. Daarnaast is er

(4x per jaar).

volop ruimte voor eigen inbreng. Tot slot

De praattafel moet nog starten. We

ontvang je een gratis bibliotheek-

denken aan de vrijdagochtend van

abonnement.

10:00 – 12:00 uur. Ben je deze ochtend



niet beschikbaar maar wel op een ander

Contactinfo

moment? Ook dan maken we graag

Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige

kennis met je.

vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op

Je helpt bij de werving van deelnemers

met Sandra Dhondt | 06 - 30560424 |

door bijvoorbeeld te flyeren in de buurt.

vianen@taalhuislekstroom.nl

