Vrijwilliger Taalmaatjes
Maak jij het verschil? Word vrijwilliger in het Digi-Taalhuis!
1 op de 9 mensen (16-65 jaar) in Nederland heeft grote moeite met lezen, schrijven of met digitale
vaardigheden waardoor zij onvoldoende mee kunnen doen aan onze samenleving. Om deze doelgroep
beter te kunnen bereiken, zijn op meerdere locaties van Theek 5 Digi-Taalhuizen opgezet.
Als vrijwilliger kun je het verschil maken in iemands leven! Met een paar uur vrijwilligerswerk per week geef je
iemand de kans om zijn of haar basisvaardigheden te verbeteren.
Wat is een Taalhuis?
Een Digi-Taalhuis is dé plek waar iedereen terecht kan die aan de slag wil met basisvaardigheden (Nederlands
spreken, lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Je kunt er informatie krijgen over een passende
(digi)taalcursus in de buurt en om er te oefenen. Er vinden regelmatig non-formele taallessen of andere
taalactiviteiten plaats. Een voorbeeld hiervan is ons project Taalmaatjes.
Wat zijn de werkzaamheden van een Taalmaatje?
We zijn altijd op zoek naar Nederlands sprekende vrijwilligers die een taalmaatje willen zijn. Je wordt gekoppeld
aan iemand voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Afspraken zijn in de bibliotheek of in een van de
wijkcentra. Jullie kunnen samen praten, lezen, een spelletje spelen, koffie of thee drinken, of wandelen. Daar maken
jullie zelf afspraken over. Ondertussen leert de deelnemer spelenderwijs Nederlands. En natuurlijk leer je zo ook
veel van elkaars taal en cultuur.
Het is belangrijk dat je als taalmaatje een ander kunt motiveren. Integratie en zelfredzaamheid van de deelnemer
staan voorop. De ontmoetingen zijn wekelijks, 1 tot 2 uur gedurende de periode van ongeveer een jaar.
Waar en wanneer?
Gemiddeld 2 uur per week, in de bibliotheek of wijkcentra.
Wat vragen wij van je?
• Je beheerst de Nederlandse taal goed.
• Je bent geduldig en kunt gemakkelijk communiceren óók met mensen die de Nederlandse taal slechts beperkt
beheersen.
• Je bent bereid om deel te nemen aan trainingen en/of webinars waarin je handvatten krijgt voor effectieve en
leuke taalontmoetingen.
• Je bent sociaal ingesteld en geïnteresseerd in andere culturen.
• Je vindt het leuk om iemand te begeleiden en wegwijs te maken.
• Je bent betrouwbaar. Wij én de deelnemers kunnen op je rekenen.
Wat hebben we je te bieden?
• We ondersteunen en begeleiden je door middel van een introductietraining, workshops en intervisiemomenten.
• Een gratis bibliotheekpas
• Uiteraard krijg je een vrijwilligerscontract en word je op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen
binnen de bibliotheek.
Ben je geïnteresseerd?
Vind je het leuk om:
• anderen te helpen?
• met de Nederlandse taal bezig te zijn?
• in contact te komen met andere culturen?
Meld jezelf dan aan! Dit kan door een bericht te sturen aan Marlou Vrijsen, m.vrijsen@theek5.nl o.v.v. Taalmaatje
Oosterhout. Ben je wel geïnteresseerd maar niet op eerdergenoemd moment of locatie beschikbaar? Maak dit
dan zeker ook kenbaar!.

