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Taal als middel
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Taal prominent op de agenda van Rotterdam

DAAR HEB IK
HET NIET OP

Dat taal belangrijk is zal vrijwel niemand
ontkennen. Taal verbindt mensen, verbindt
een maatschappij: met taal heb je een verhaal!
In Rotterdam is dat niet anders. Maar in
een internationale stad, met meer dan 176
nationaliteiten, betekent taal wel meer dynamiek,
meer verschillen in niveau en verschillen in begrip.
De Nederlandse taal is wel de bindende factor.
Wethouder Ronald Schneider benadrukte onlangs:
‘Zonder Nederlands kom je geen stap verder’. Maar
in hoeverre beheersen we de Nederlandse taal
voldoende? Wat is voldoende? Om te functioneren,
om te leren, om te groeien, om te werken, om met
plezier te leven in Rotterdam, en natuurlijk ook
daarbuiten? Een antwoord op deze vragen is niet
zo eenvoudig, maar er wordt wel hard gewerkt om
taal in Rotterdam op een hoger niveau te krijgen.

Sinds vele jaren ben ik lid van het Genootschap Onze
Taal opgericht in 1931. Het bestuur van dit respectabele
genootschap telt vele hoge dames en heren. Ik lees het
maandelijkse blad niet altijd, maar erin bladeren doe ik erg
graag. Ben ik met die belangstelling een taalpurist? Ja, ik
erger me dood als ik slordig taalgebruik hoor of lees. Een
zin als ‘hun hebben altijd gelijk’ kan me mateloos irriteren.
Zo ook een bijzin die onterecht met wat in plaats van dat
begint. En taal- of spelfouten corrigeer ik in de voor u liggende nieuwsbrief fanatiek (al blijft er altijd een klein foutje
stiekem achter). Nee, ik ben me er zeer van bewust dat taal
altijd in beweging is. Jaarlijks komen er woorden bij, raken
er andere in onbruik. Die dynamiek is ook leuk om te constateren. Het woordje gaaf werd jarenlang alleen gebruikt
voor een gaaf appeltje en heden ten dage is het een van
de uitroepen van jongeren: “He, joh dat is gaaf!” Verder heb
ik het geluk dat ik in mijn hoofd ‘hoor wanneer een zin niet
goed loopt en kan dat dan ook uittypen. Voor zover mijn
taalpurisme.

Een belangrijke voortrekker is de gemeente Rotterdam. Met
het oog op het sociale kapitaal van de stad, de mensen die er
wonen en werken, startte de Gemeente Rotterdam in 2011
met het Taaloffensief, een gezamenlijke aanpak gericht op
eigen verantwoordelijkheid bij taalontwikkeling.
Verschillende partijen in Rotterdam initiëren en organiseren
dan ook diverse projecten en activiteiten op het gebied van
taalbevordering. Bijvoorbeeld Stichting LOV, Tornante, DOCK,
Opzoomer Mee, de ROC’s en nog vele anderen, met zowel
professionals als vrijwilligers.
Om dit alles zichtbaar en bereikbaar te maken voor alle
Rotterdammers, heeft de gemeente Rotterdam tijdens het
taaloffensief taalmeesters ingezet. De belangrijkste taak
van de taalmeester was om de taalinitiatieven in de wijken
met elkaar te verbinden en deelname aan taalactiviteiten te
stimuleren.

Een taal leren was voor mij dus ook een leuke en geen
frustrerende uitdaging. Al zit Frans nu wel een beetje verstopt tussen mijn tenen. Ik kan dan ook met enige ‘teleurstelling constateren dat dat voor anderen wel even anders
ligt. Die blijven hun hele leven worstelen met de nieuwe
taal waarmee ze niet geboren zijn. Moeilijk lijkt me dat. In
de jaren dat ik in Frankrijk woonde, sprak ik redelijk goed
de taal. Behalve als ik erg moe werd, dan kwam er geen fatsoenlijke zin meer uit en zocht ik naar ieder woordje. Tellen
heb ik nooit in het Frans gekund. Onhandig voor iemand
die op de boekhouding werkte. Dus heb ik begrip voor diegenen die het Nederlands mogelijk helemaal nooit onder
de knie krijgen? Jazeker. Ik zou het ze wel gunnen, want ik
zie nogal eens mensen fronsen als er een ‘rare’ zin komt
uit een moeder uit de buurt. Dus vandaar mijn oproep
frons niet bij die rare zin. Zet je oren wijd open en doe je
stinkende best om toch te begrijpen wat de ander bedoelt.
Werkend in een multiculturele omgeving ben ik daar aardig
bedreven in geworden. Je kunt het dus leren. Alleen op die
manier kunnen we de niet hier geborenen ondersteunen
bij het oefenen, leren en vervolmaken van hun taalgebruik.
En communiceren we met elkaar over de dingen die er
ècht toe doen.
Hulde bovendien aan al die taalmaatjes die in hun vrije tijd
anderen ondersteunen met conversatielessen, taalles aan
huis, een cursus op weg naar een opleiding enz. Door twee
uurtjes per week in te zetten doen ze zichzelf en al diegenen die het hartstikke hard nodig hebben een ongelooflijk
plezier. Dank voor jullie inzet dames en heren!

We gingen in gesprek met Heleen Sikkema (taalmeester), want waarom was er een taaloffensief nodig? En
waar staan we nu?
Heleen Sikkema: “Een van de zaken die aanleiding gaf tot
het Taaloffensief was een zorgelijke uitkomst van de sociale
index in 2010. Hierbij werd aan bewoners van Rotterdam de
vraag gesteld: ‘kunt u zich redden in de Nederlands taal’? Op
een schaal van 1 tot 10 was het resultaat in een aantal gebieden 4,8 of minder, ruim onvoldoende dus. Een aanzienlijke
taalachterstand kwam hiermee pijnlijk in beeld in zes gebieden van Rotterdam, te weten: Noord, Kralingen-Crooswijk,
IJsselmonde, Feijenoord, Centrum en Delfshaven. Binnen het
taaloffensief werd een aantal pijlers vastgesteld waarbinnen
activiteiten zouden gaan plaatsvinden om het taalniveau te
verbeteren en te verhogen. De speerpunten waren taal voor
kinderen en jongeren tot de leeftijd van 23 jaar, taal voor werkenden en werkzoekenden en taal voor opvoeders. Er werd
een breed scala aan activiteiten opgezet, die we moesten
activeren en stimuleren”.

Gerda Nijssen
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Voor verbinding, bewustwording en groei
Werken aan je taal?
Ga naar de taalzoeker
Een website waarop alle taalactiviteiten in de stad bij
elkaar zijn gezet. Je kunt bijvoorbeeld op postcode zoeken naar een cursus of activiteit bij jou in de buurt. De
Taalzoeker noemt niet alleen de officiële taalcursussen.
Ook de andere manieren van taal leren, zoals e-learning
of samen met een vrijwilliger, staan op deze website.
ww.taalzoeker.nl

Aan welke taalactiviteiten moeten we denken?
“We hebben in die periode taalnetwerkbijeenkomsten opgezet die twee keer per jaar plaatsvonden, waarbij personen
en professionals die met taalactiviteiten in het gebied bezig
zijn elkaar ontmoetten, waar ze konden netwerken en elkaar
konden versterken. Deze bijeenkomsten worden nog steeds
georganiseerd door het kernteam Taal. Elk gebied heeft zijn
eigen kernteam Taal. Op dit moment houd ik me o.a. bezig
met voorlichting geven. Bij de stichting LOV heb ik bijvoorbeeld een voorlichting over inburgering gegeven en bij
nieuwe medewerkers van Werk en Inkomen ga ik tijdens een
interne opleiding van klantmanagers en coaches voorlichting
geven over laaggeletterdheid, zodat zij dit kunnen herkennen en begrijpen. Hierin wordt nauw samengewerkt met de
Stichting Lezen en Schrijven in de stad.
Ook het onderhouden van de website Taal van de gemeente
Rotterdam valt onder mijn taken. Hierbij werken we uiteraard
samen met de afdeling Communicatie. De informatie die we
vanuit de stad krijgen, geven we door aan onze afdeling en
de Stichting Lezen en Schrijven gebruikt die dan ook voor de
Taalzoeker van het Rotterdamse gebied (www.taalzoeker.nl).
Verder wordt er ook bekeken hoe we de voorlichtingspunten
in de stad op het gebied van taal kunnen gaan uitbreiden.
Hier kunnen taalvrijwilligers informatie gaan geven over de
taaltrajecten. Het liefst zouden we deze bij de VraagWijzer
zien. Mensen kunnen dan snel en adequaat worden doorverwezen door de medewerkers van de VraagWijzer naar een

Meer informatie over taal, de taalmeester en het
taalaanbod in Rotterdam vind je op
www.rotterdam.nl/taal
geschikt taaltraject, als blijkt dat er problemen zijn met taal.
Het mooiste zou het zijn als daar dan ook de mogelijkheid is
om snel een taaltest te doen. Op dit moment zijn er voorlichtingspunten in de Centrale bibliotheek en bij het jongerenloket”, aldus Sikkema.
Wat zijn de belangrijkste zichtbare en misschien minder zichtbare resultaten geweest van vier jaar intensief
inzetten op taal?
Heleen Sikkema vervolgt: “Het taalniveau is in ieder geval
de afgelopen vier jaar niet gigantisch gestegen!! Vier jaar
is veel te kort om dat te bewerkstelligen. Het belangrijkste
resultaat is wellicht dat taal nu prominent op de agenda staat.
Taalcursussen hebben een tijdje een negatieve bijsmaak
gehad, omdat het vooral geassocieerd werd met het verplicht inburgeren. Natuurlijk, inburgeren moet nog steeds,
maar de verplichting motiveerde niet echt. Het belang van
taal werd echter vooral op een andere manier gestimuleerd.
Door bijvoorbeeld de inzet van de VoorleesExpress waarbij in
taalarme gezinnen het voorleesritueel wordt geïntroduceerd
of Boekstart (Een leesbevorderingsprogramma voor ouders
en kinderen 0-4 jaar). Deze periode is meer een bewustwordingsproces geworden. Om dit te bereiken hebben we
ook ingezet op voorlichting bij trainers van bijvoorbeeld
TOS. Zij hebben veel contact met kinderen en jongeren, het
was belangrijk dat zij ook bewuster werden van het belang
van taal. Jouw taal is niet mijn taal; dat was ook een project
waarbij jongeren er zich van bewust werden dat straattaal
niet gebruikt kan worden als je gaat solliciteren. Een ander
voorbeeld zijn de trajecten waarbij ouderbetrokkenheid op
scholen zijn opgezet. Opvoeders, meestal de moeders, krijgen dan onder schooltijd lessen van NT2 docenten binnen
het programma van hun kinderen, maar dan in combinatie
met taal, op hun persoonlijke niveau. Dit was voor veel ouders
de eerste taalles in Nederland, als ze niet hoefden in te burgeren. Het is de bedoeling dat ouders blijvend participeren
op school. Voor hun kinderen is dat erg stimulerend.

Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar
hebben moeite met bijvoorbeeld:
- Het begrijpen van folders en websites
- Het invullen van formulieren
- Het afhandelen van de post
- Het lezen van bijsluiters van medicijnen
Een op de negen Nederlanders is laaggeletterd. In
Rotterdam is een op de zes laaggeletterd.
Analfabeten zijn mensen die helemaal niet kunnen lezen en
schrijven.
Uit de Sociale Index 2010 blijkt dat de taalbeheersing in 29
van de 64 Rotterdamse wijken problematisch of zeer zwak is.
Bron: pharos / Sociale Index
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Wat kunnen we in de toekomst nog meer verwachten?
“We bevinden ons nu in een overgangsperiode. Eind oktober
wordt er nieuw beleid gepresenteerd aan het college. Daar
is op dit moment dus nog niet veel over te zeggen. Tot de
nieuwe beleidsnotitie vastgesteld is, zijn er nog veel onzekerheden. Er blijft aandacht voor laaggeletterdheid omdat
een initiatiefvoorstel van de VVD waarbij er op aangedrongen
werd dat de bestrijding van laaggeletterdheid op de agenda
moest blijven staan, aangenomen is. Daartoe stond in het
collegeprogramma dat er een taaloffensief moest komen.
Vanuit het cluster MO is er door de collega’s van het team taal
hard gewerkt aan het beleid. De plannen zien er goed uit, en
samen met veel partijen in de stad zal er hard gewerkt moeten worden om de laaggeletterdheid te blijven bestrijden. Het
mooiste is dat we al vele jaren geleden stappen hebben gezet
in Rotterdam en dat werpt langzaam maar zeker zijn vruchten
af” concludeert Heleen Sikkema.

In de afgelopen jaren hebben we wel een aantal knelpunten
vastgesteld. Zoals signalering van laaggeletterdheid. Waar
werken deze mensen, waar bevinden ze zich en in hoeverre
hebben ze er last van? Vooral autochtonen hebben vaak een
grote drempel om lessen Nederlandse taal te gaan volgen
doordat ze zich schamen dat ze niet (goed) kunnen lezen of
schrijven. Een andere knelpunt is voorlichting. Mensen moeten goede voorlichting krijgen over wat de mogelijkheden zijn,
als ze de stap hebben gezet om aan hun taal te gaan werken.
Soms is het lastig om het juiste taaltraject voor iemand te vinden. En er zijn ook drempels zoals geen kinderopvang hebben
of een uitkeringsinstantie die vindt dat je beschikbaar moet
zijn voor werk. Voor jongeren geldt gelukkig de regel: school
eerst. Door het Jongerenloket worden zij goed begeleid om
dat ook vol te kunnen houden. Tenslotte is ook een lastig punt
de kwestie of een traject voldoende aansluit bij het opleidingsniveau van de betreffende persoon en of mensen hun taal
blijven onderhouden. Dat zijn nog lastige zaken.

persoonlijk
NEDERLANDS LEREN: JE DOET JEZELF ONRECHT
AAN ALS JE HET NIET DOET!
mijn man had een cursus patisserie gedaan. Dat leek
mij geweldig, maar ik geloofde niet dat het haalbaar was
met mijn beperkte taalvaardigheid en Emilie’s ziekte.
Anthany had gelukkig meer vertrouwen in mij dan ik in
mezelf. Hij heeft mij erg aangemoedigd. Augustus 2013
ben ik begonnen met de cursus. Gedurende een jaar ging
ik elke donderdag naar Beverwijk voor de patisseriecursus. Door gewoon mee te doen en contact te hebben
met mensen heb ik daar ontzettend veel geleerd. Niet
alleen over patisserie, maar ook op het gebied van taal.
Inmiddels heb ik mijn patissierdiploma.”

Naam: Margarida Duarte dos Santos
Functie: Gediplomeerd Patissier
In Nederland sinds: Augustus 2012
En verder: Vrouw van Anthany, moeder van Emilie (5) en
klassenmoeder op de Nieuwe Park Rozenburgschool (NPRS)
Je woonde in Madrid en had
een goede fulltime baan als
personal assistent van de
manager van mega-warenhuis El corte Inglès. Twee
jaar geleden besloot je om
met je dochter bij je man in
Nederland in te trekken. Hoe
was dat voor jou?
“Het was een grote stap. Ik sprak nog geen woord
Nederlands. Dat vond ik heel moeilijk. Mijn dochter Emilie
heeft in het Nederlandse klimaat veel last van haar astma.
We moeten vaak met haar naar de dokter. Dat ik mijn verhaal
toen niet kon doen tegen haar artsen, maakte mij nerveus
en verdrietig. Ik was volkomen afhankelijk van Anthany. Hoe
hij ook zijn best deed om het mij naar mijn zin te maken, ik
wilde gewoon zelfstandig zijn. Ik wilde Nederlands leren om
zelf te kunnen communiceren, contact te hebben met mensen, actief te zijn in de maatschappij, te werken…”

Je spreekt intussen heel goed Nederlands. Wat is
jouw volgende stap?
“Mijn volgende stap is een jaarcursus Nederlands op het
Albeda. Ik wil mijn Nederlands naar een hoger niveau tillen om straks mijn eigen patisserie te kunnen openen.
Voor een eigen zaak is het niet alleen belangrijk dat ik
mijn vak versta, maar ook dat ik perfect kan communiceren met mijn klanten, leveranciers en administrateur. Als
ik iets doe, dan doe ik het goed.”
Heb je tips voor andere vrouwen die moeite hebben
met het Nederlands?
“Ik vind het jammer als vrouwen het zichzelf niet gunnen
om goed Nederlands te spreken. Je doet jezelf onrecht
aan als je het niet doet. Wie onafhankelijk wil zijn, moet
de taal leren. Het is niet makkelijk, maar dat is afhankelijk
zijn ook niet.”
Nieuwsgierig naar Margarida’s gebak? Check haar
Facebookpagina Perla’s cake en neem contact met haar
op voor bestellingen.

Dus ging je naar Nederlandse les?
“Ik schreef me in voor groepslessen Nederlands bij een
vrijwilligersorganisatie. Omdat het niveau van de groep erg
laag was, heb ik uiteindelijk geregeld dat ik drie maanden
lang, een keer per week thuis les kreeg van een vrijwilliger.
Ik wilde ook graag iets om handen hebben. Een kennis van
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Samen

STAAN WE STERK

Samen Sterk in
een Nieuwe Taal
Ingrediënten: een oud schoolbord,
krijt, gemotiveerde leerlingen en
een juf van weleer

Een nostalgisch gevoel overvalt je als je Leeszaal West binnenloopt. Een bibliotheek in een vorm die je in Rotterdam
niet vaak meer tegenkomt, een knusse ruimte, de geur van
oude boeken, maar ook verse koffie en verschillende mensen
die in alle rust vergaderen, kletsen of een boek lezen. Taal
in alle vormen is hier leidend. Binnen dit decor, enigszins
afgezonderd, ontmoet ik taaldocente Carla Barten en haar
leerlingen. Het merendeel komt uit China, maar in de groep
zit ook een Turkse en een Zuid-Koreaanse dame. Een aparte
mix. Carla legt meteen uit: “het feit dat we een Turkse en
een Zuid-Koreaanse in de groep hebben, zorgt ervoor dat ze
niet snel overgaan in hun eigen taal en het geeft een andere
dynamiek, dat gaat prima”. Ze zijn ongeveer een tot twee
jaar in Nederland, werken veelal keihard in restaurants en
zijn super gemotiveerd om de Nederlandse taal machtig te
worden. En dat gaat ze goed af, merk ik meteen. Ze kunnen
zichzelf goed voorstellen, vertellen waar ze vandaan komen
en wat ze zo leuk vinden aan de taallessen. Bescheidenheid
is alom aanwezig, het siert hen. Hopelijk neemt de durf om
voluit en zonder angst te praten in de toekomst toe.

Daar praten we dan over, vervolgens is zij thuis ook beschuit
met muisjes gaan eten en nam ze foto’s van het moment
mee. Zo ook met Sinterklaas. Een van de leerlingen vroeg
nu al: gaan we binnenkort weer pepernoten eten? Ze vergroten hun woordenschat en krijgen zo ook wat mee van de
Nederlandse gebruiken. Ik blijf gemotiveerd omdat ze zulke
grote stappen maken in hun taal. Natuurlijk gaat de een sneller dan de andere, maar in alle drukte en zorgen die ze in het
dagelijkse leven hebben lukt het hen wel om de oefeningen
thuis te doen en Nederlandse TV programma’s, zoals het
journaal of kinderprogramma’s te kijken. Ik ben enorm op
trots op ze!”, aldus Carla.
Carla Barten verzorgt deze taallessen als vrijwilliger in
opdracht van de stichting Radar WMO diensten. Sinds 2013
zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg en welzijn
in de deelgemeente Rotterdam Centrum. Radar biedt onder
meer taalcursussen aan, omdat veel mensen de Nederlandse
taal niet of onvoldoende beheersen. Hun credo: taal is de
sleutel om mee te kunnen doen, het instrument om mensen
weer perspectief te bieden. Meer weten over het taalproject
in deelgemeente Rotterdam Centrum?
Neem contact op met: Mahender Autar
m.autar@radaruitvoering.nl, 06 - 5025 3351,
www.radaruitvoering.nl

Carla Barten is jarenlang MBO –docente geweest en sinds
haar pensionering zet ze zich op allerlei manieren in binnen
het maatschappelijk veld van Rotterdam. Ruim een jaar geleden is ze gestart met taallessen aan voornamelijk Chinese
Rotterdammers. Waarom juist Chinezen? “Ik heb in het verleden aan verschillende groepen jongeren uit diverse andere
culturen les gegeven. Dit werd mijn nieuwe uitdaging. Na een
training Taaltrainer voor Laaggeletterden, een pilot, van de
Stichting Lezen en Schrijven ging ik aan de slag. Op de eerste
dag ging ik met volle moed en mijn pakket lesmateriaal van
start. En toen realiseerde ik me: ze kennen het alfabet helemaal niet. Het beginpunt werd dus totaal anders”.

Leeszaal West, een bijzondere lees-, leer-, werk- en
ontmoetingsplek
De Leeszaal is van dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 19.00 open. Je kunt er boeken brengen en
halen. De collectie bestaat momenteel uit 7000 boeken.
De boeken neem je gewoon mee, zonder administratie.
Ze hebben er ook kinderboeken. Als je het boek uit
hebt, kan je het terugbrengen, of niet. Er zijn dagelijks
vijf kranten, Nederlands, Chinees, Turks. Er zijn computers en er is wifi via de bovenbuurman. Meer weten? Ga
even langs aan het Rijnhoutplein 3 of kijk even op www.
leeszaalrotterdamwest.nl

Wat motiveert en drijft je? “ Het besef dat zij in de stad rondliepen, maar niets konden lezen, maakte indruk. Ze gingen
ook alleen naar de Chinese supermarkten omdat ze daar wel
de etiketten konden lezen. Met een ouderwets schoolbord
en krijt, waar de leerlingen erg om moesten lachen, zijn we
samen aan de slag gegaan. Praktisch, met veel humor, maar
wel serieus en resultaatgericht, pakken we aan de hand van
verschillende thema’s de taallessen aan. Toen een van de
cursisten een kindje kreeg, nam ik beschuit met muisjes mee.
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2 OKTOBER 9.30 - 12.00 UUR
Wat: Taalnetwerk bijeenkomst
Door: Kernteam taal gebied Noord
Voor: Professionals
Waar: 1e Pijnackerstraat 64
Info: Aanmelden en info via ha.sikkema@rotterdam.nl

HET GENOOTSCHAP
ONZE TAAL

HET NETWERK

Voor razendsnel taaladvies,
taaltraining en taaluitdagingen

2 OKTOBER 17.00 - 20.00 UUR
Wat: Over de brug : Forumtheater met jong en oud in Rotterdam
Door: Formaat
Voor: Iedereen die tussen de 16 en 23 jaar of boven de 55 jaar is en in
West woont.
Waar: Formaat, Westzeedijk 513, Rotterdam
Info: Aanmelden: Garoun.Bannink@zoweldelfshaven.nu
Tel: 06-12692550 www.formaat.org/activiteiten/over-de-brug/

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging van taalliefhebbers. Het Genootschap werd in 1931 opgericht en telt anno
2014 maar liefst 30.000 leden. De uitgave van het maandblad
Onze Taal is de belangrijkste activiteit van het genootschap.
Onder het motto 'taalkundig verantwoord en prettig leesbaar'
biedt Onze Taal artikelen over goed en fout taalgebruik, leesbaar schrijven, spreken en presenteren, taal en computer,
argumentatie, woordenboeken, nieuwe woorden, etymologie,
spelling, jongerentaal, enz.

3 OKTOBER 17.00 - 20.00 UUR
Wat: Over de brug : Forumtheater met jong en oud in Rotterdam
Door: Formaat
Voor: Iedereen die tussen de 16 en 23 jaar of boven de 55 jaar is en in
zuid woont.
Waar: De Proeftuin, Persoonsdam 142
Info: Aanmelden: hvdwerff@dock.nl of thamer@dock.nl
Tel: 06-41597346/06-28909779
www.formaat.org/activiteiten/over-de-brug/

Een andere activiteit van het Genootschap Onze Taal is de
Taaladviesdienst. Deze ontvangt tientallen keren per dag
telefonische en schriftelijke verzoeken om taaladvies van
bedrijven, instellingen en particulieren. De Taaladviesdienst
doet correctie van teksten, controle op zinsbouw, leestekengebruik, spelling en het volledig herschrijven van teksten.
Als je zeker wilt zijn van elke punt en komma, dan kun je
bij Onze Taal terecht voor een taaltraining. Lijkt het je tof
om een dictee te organiseren met je vrienden, familie of
collega’s? Met het Dicteepakket ben je verzekerd van een
uitdagende maar vermakelijke tekst. Je kunt kiezen uit een
Eetdictee, Woondictee, Culinair dictee, Multicultureel dictee,
Werkdictee of Erotisch dictee.

7 OKTOBER, 4 NOVEMBER, 2 DECEMBER 19.00 - 22.00 UUR
Wat: Training: vind je Droombaan
Voor: Geïnteresseerden
Waar: Good Place 2 Work, Elektroweg 11 – Z, 3051 NB Rotterdam
Info: Kosten: gratis voor VVAO-leden en voor niet-VVAO-leden € 30,- voor
drie avonden. Aanmelding: rotterdam@vvao.nl Meer info: Sandra
Lagace, 06-2120 1200

8 OKTOBER 09.30 - 11.30 UUR
Wat: App Party (in het kader van de Week van de Opvoeding )
Door: Centrum Jeugd en Gezin Prins Alexander
Voor: Ouders van baby’s, peuters en kleuters
Waar: Weegschaalhof 24, 3067 TS Rotterdam
Info: Graag aanmelden via cjgprinsalexander@cjgrijnmond.nl of Hellen
Poelmann via 010 - 4444602. Toegang is gratis.

De taaladviezen van Onze Taal zijn ook via een gratis app te
raadplegen. De smartphone-app ‘Onze Taal’ geeft razendsnel
antwoord op duizenden vragen over het Nederlands.
Om het jaar organiseert Onze Taal een congres rond een
actueel thema, met een voor een groot publiek aantrekkelijk
programma met interessante lezingen, leuke optredens en
een boeken- en informatiemarkt. Recente congressen gingen
bijvoorbeeld over tweetaligheid, het leren van een taal en de
wortels van het Nederlands. Traditioneel wordt tijdens deze
dag de Groenman-taalprijs uitgereikt aan een radio- of televisiepersoonlijkheid die zich heeft onderscheiden door goed
en creatief gebruik van het Nederlands. Alle lezingen worden
daarna gepubliceerd in Onze Taal.

DE GEZONDHEIDSTAALGIDS
VOOR MIGRANTEN
Take Care Project helpt migranten nieuwe taalvaardigheden
te ontwikkelen met betrekking tot gezondheidszorgkwesties
en meer te leren over het gezondheidssysteem in de partnerlanden: Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Litouwen, Nederland,
Portugal, Roemenië en Spanje. Het doel van het project is de
communicatie tussen zorgverleners en patiënten te verbeteren. Take Care is bedoeld voor migrantenorganisaties, educatieve instellingen en zorgaanbieders.
De Gezondheidstaalgids bevat: een woordenwaaier, een lesboek, een set basiszinnen voor noodgevallen en een medische
routeleiding. Het is vertaald in 17 verschillende talen.
De Medische Routeleiding geeft informatie over de gezondheidszorg van het land, en behandelt zaken als noodsituaties,
verzekeringen, de huisarts, babygeboorte, de ouderenzorg, etc.

Voor meer informatie neem contact op met Pressure Line,
pl@pressureline.nl
Associated partners in Nederland: Dona Daria Kenniscentrum Emancipate, Mara Projecten, Rotterdamse
Volksuniversiteit, Stichting Bij Corrie, Tornanto Trainingen
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese
Commissie.

Al deze materialen zijn beschikbaar op de Take Care website
www.takecareproject.eu

HOE OUDER, HOE WIJZER!
Dona Daria is dit najaar weer gestart met het project ‘Hoe ouder,
Hoe wijzer! Een project voor migrantenvrouwen (55+) met
diverse achtergronden.
We hebben hierbij de volgende doelstellingen:
• gezondheidsvaardigheden vergroten;
• uw eigen keuzes maken;
• communiceren in de Nederlandse taal met zorgverleners;
• in eigen woorden aangeven wat uw wensen zijn met betrekking tot de zorgvoorzieningen;
• samen met kinderen en familie keuzes maken voor een goed
verzorgde oude dag;
• taalvaardigheden Nederlands verbeteren

Met o.a. de volgende thema’s:
• Gezonde voeding / Overgewicht /
Diabetes / Pijn / Hart- en vaatziektes en nog veel meer kwesties
• Vergroten van de administratieve
vaardigheden en het persoonlijk
netwerk van de deelnemers.
Het project bestaat uit 21 bijeenkomsten waarin er met de verschillende thema’s aan de doelstellingen wordt gewerkt.
Voor aanmelden en/of informatie kunt u contact opnemen met:
Bianca Kroonenberg van Alsare op mobiel 06 - 558 058 26 of
Saadia Daouairi van Dona Daria telefoonnummer
010 - 465 92 96

9 EN 10 OKTOBER
Wat: Autobiografische theatervoorstelling Meysara
Door: Rotterdams Wijktheater
Voor: Iedereen
Waar: Theater Islemunda Herenwaard 17, Rotterdam- IJsselmonde
Info: Kosten: €6,- / Resereveren via
www.rotterdamswijktheater.nl of bel 010 423 01 92

COLOFON
16 OKTOBER 13.00 - 17.00 UUR
Wat: Seminar Inzicht Verborgen Vrouwen
Door: Dona Daria
Voor: Professionals & vrijwilligers
Waar: Het Klooster, Afrikaanderplein 7, Rotterdam
Info: Voor vragen, informatie of aanmelden: Aisha de Jong via
010-4659296 of a.dejong@donadaria.nl

Voor meer informatie en lidmaatschap, zie www.onzetaal.nl.
Wil je jouw taalkennis graag up-to-date houden, maar gaat
lidmaatschap jou te ver? Schrijf je dan via onzetaal.nl in voor
de gratis digitale nieuwsbrieven van Onze Taal: Woordpost en
Taalpost.
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STRAATPRAAT
IN VACATURES ZIE JE VAAK STAAN IN HET RIJTJE FUNCTIE-EISEN:
‘EEN GOEDE BEHEERSING VAN DE NEDERLANDSE TAAL’.
WAT VERSTA JIJ ONDER EEN GOEDE BEHEERSING
VAN DE NEDERLANDSE TAAL?
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