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Beste lezer, 

Dit is alweer de zevende EXTRA uitgave 
van onze Nieuwsbrief naar aanleiding van 
het Corona virus. 
 

In dit nummer vragen wij speciaal 
aandacht voor onze eerste activiteit in het 
“Nieuwe Normaal”. 
Het betreft de TaalTuin dat door ons 
PraatHuis team wordt georganiseerd in de 
Hof van Seghwaert, geheel conform de 
corona regels. 
 
Dan zijn we nog steeds benieuwd naar 
jullie ervaringen met jullie contacten met je 
anderstalige in deze bizarre Corona tijden. 
‘Het taalcoachen op afstand’. 
Evenzo stellen wij het zeer op prijs om 
jullie suggesties te vernemen over onze 
informatievoorziening zoals de Nieuwsbrief 
en de website. 
 

In deze extra uitgave hebben we een aantal 
artikelen verzameld die betrekking hebben op 
de Corona virus uitbraak in Nederland. 
Mensen zijn ongerust en er is veel 
misinformatie.  
Mogelijk is de informatie in dit nummer, of een 
deel al bij u bekend, mocht dat niet zo zijn, 
dan is dat de reden van deze extra 
Nieuwsbrief. 
We hopen van harte dat u deze Nieuwsbrief in 
goede gezondheid kunt lezen. 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
Het team van Gilde SamenSpraak. 

 

 
 
IN DIT NUMMER: 
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 ‘Koffiedrinken bij de wethouder’ 
 

 Het nieuwe normaal 
 

 TaalTuin 
 

 Zorgen  
 

 Tips rond Corona 
- De Corona Boodschappendienst 
- Algemene tips preventie  
 

 Help mee! 
Ook met je smartphone 
. 

 Reacties uit het veld 
 

 Tot slot ‘Een paar grapjes’ 
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Het nieuwe normaal? 
Het team van Gilde SamenSpraak ontmoet elkaar, na een lange tijd vanuit huis 

gewerkt te hebben, weer in levende lijve op vrijdag 26 juni.  

Dat doen we overigens wel in de buitenlucht in de perenboomgaard  

‘Hof van Seghwaert’.  

Op deze locatie vindt ook de eerste activiteit van Gilde SamenSpraak plaats, te 

weten ‘de TaalTuin’. Het PraatHuis team is al druk in de weer met de 

voorbereidingen. Verderop in dit nummer meer informatie hierover. 

 

We hopen ook dat we eind dit kalenderjaar of begin 2021 een vervolg kunnen 

organiseren van de geslaagde Taalmaatjes bijeenkomst van december 2019. 

Ons voornemen was om dat in de afgelopen maanden april/ mei te doen, maar 

helaas kwam er ‘iets tussen’. 

Als er ideeën leven onder de lezers, dan horen we dat graag. 

Zoals u weet: wij staan altijd open voor suggesties en goede raad. Zie ook het 

kadertje hieronder. 

Als corona het toelaat zullen we proberen om na augustus het PraatHuis weer 

voorzichtig op te starten. De vaste bezoekers zullen hierover geraadpleegd 

worden. 

                         

Wij zijn benieuwd naar uw Taalmaatjes 

ervaringen in deze Corona tijd. 

Hoe onderhoudt u het contact? 

Hoe beleeft uw anderstalige deze periode? 

Heeft u wat gehad aan de verschenen extra 

Nieuwsbrieven en de website info? 

Laat het ons weten! 

adjco_gss@gildezoetermeer.nl  

 



                                                                                                                     

De Corona-maatregelen zijn dusdanig 

versoepeld dat we weer kunnen beginnen met 

ons PraatHuis. Wel moeten we nog even 

afwachten wat de regering na 1 juli 

aanpast/verandert, maar we hebben er alle 

vertrouwen in dat het ons gaat lukken. 

Onze eerste activiteit deze zomer zal de 

TaalTuin zijn in de Hof van Seghwaert.  

Op de donderdagen 6 en 13 augustus 2020, 

van 13.00 uur tot 15.00 uur gaan we met onze 

anderstaligen gezellig discussiëren in de 

openlucht. Als onderwerpen denken we aan:  

‘de invloed van het Corona-virus op onze 

samenleving’ en  

‘de invloed van het weer op een boomgaard’. 

De uitnodiging voor de TaalTuin gaat in principe 

eerst naar de bezoekers van het PraatHuis in het 

afgelopen jaar. Maar andere belangstellenden 

zijn natuurlijk ook welkom.  

Men kan inschrijven per dag door middel van een 

e-mail aan de coördinator van het PraatHuis: 

praathuis@gildezoetermeer.nl. 

De inschrijving sluit - uit praktische 

overwegingen - op woensdag 22 juli 2020. 

Zodra we voldoende aanmeldingen hebben 

zullen we jullie inschrijving bevestigen. 

Deelname is gebaseerd op het principe: ‘Wie het 

eerst komt, het eerst maalt’! Als de animo te 

groot is zullen we een beperking hanteren, 

gerelateerd aan de capaciteit van de Hof. 

Als jullie andere onderwerpen ter sprake willen 

brengen of creatieve ideeën hebben voor onze 

middagen dan zien we die graag (ook op 

bovenstaande e-mailadres). 

We zijn benieuwd naar jullie reacties. 

Met vriendelijke groet; het PraatHuis Team, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ MAKEN ONS ZORGEN 

Miljoenen mensen wonen onder ideale omstandigheden, voor corona.  
Wij zijn bang voor het virus hier, maar ook ongerust over alle miljoenen mensen in 
vluchtelingenkampen. We moeten razendsnel tenten uit elkaar zetten, handwaspunten 
maken, zeep uitdelen en extra medische hulp bieden. Help jij mee? Doneer: 
bit.ly/Corona-vluchtelingenkampen 
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Tips rond Corona voor jou   

In onze vorige extra Nieuwsbrieven staan vele tips die nog steeds actueel 

zijn. Met name hoe u het Taalmaatjes contact kunt onderhouden.  

 

De Corona Boodschappendienst van medeorganisator UVV:  

https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-voor/ 

 

Adviezen: https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus 

Algemene tips voor preventie 

 

 Bescherm jezelf en anderen 

  

 Luister naar instructies van je lokale overheid over thuisblijven 

 

 Als je moet samenkomen met andere mensen, spreek dan 
buitenshuis af of kies goed geventileerde open ruimten 

 Houd 1,5 meter afstand van anderen  

 Was je handen vaak en desinfecteer oppervlakken in je huis die je 
vaak aanraakt 

 Raak je ogen, neus en mond niet aan 

 Hoest en nies in de holte van je ellenboog of in een tissue 
           Bron: de Wereldgezondheidsorganisatie 
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Aansluitend op bovenstaand oproep onderstaand een artikel wat op 
8 juni in het AD verscheen betreffende hetzelfde onderwerp 

 

Vodafone heeft een nieuwe app gelanceerd voor corona-
onderzoek. Wie de app downloadt en zijn mobiel ’s nachts 
aan de oplader legt, geeft toestemming aan 
onderzoeksinstituten om het ding als een computer te 
gebruiken.  

 

Terwijl je slaapt, werkt je mobieltje mee aan het zoeken 
naar een coronamedicijn 
Elke Nederlander met een smartphone kan een bijdrage leveren 
aan de strijd tegen corona. Door de collectieve rekenkracht van 
mobieltjes in te zetten, kan onderzoek naar het virus worden 
versneld. Initiatiefnemer is de Vodafone Foundation, opgericht 
door het gelijknamige telecombedrijf.  
VodafoneZiggo-topman Jeroen Hoencamp legt uit hoe het werkt. 
 
Hoe kunnen onze smartphones meehelpen aan het vinden van een medicijn of zelfs vaccin 
tegen covid-19? 
Jeroen Hoencamp: ,,Onze Vodafone Foundation ontwikkelde een app voor medisch onderzoek: 
de DreamLab-app. Oorspronkelijk bedoeld om kankeronderzoek te steunen, maar aan de app is 
nu ook onderzoek naar Covid-19 toegevoegd. Je kunt het gratis downloaden. Zodra je telefoon 
aan de oplader hangt en minimaal 80 procent is opgeladen, wordt de DreamLab-app geactiveerd. 
Er wordt gebruik gemaakt van de rekenkracht van de processor, het hart van een smartphone.  
De app downloadt vervolgens kleine stukjes van een enorm onderzoeksproject in de cloud.  
Je telefoon voert dan berekeningen uit en stuurt de resultaten terug naar het onderzoeksteam in 
Londen. Vodafone werkt voor dit project samen met de wetenschappers van het Imperial College 
London, een van de beste universiteiten ter wereld.’’ 
 
Wat doen de onderzoekers in Londen met deze informatie? 
,,Wereldwijd worden enorme hoeveelheden data gebruikt voor medisch onderzoek. Onderzoekers 
hebben beperkt toegang tot supercomputers om deze data door te rekenen. De app maakt door 
middel van een algoritme en rekenkracht gebruik van inactieve smartphones om onderzoek naar 
nieuwe antivirale bestanddelen in bestaande medicijnen en voedingsmiddelen te versnellen.  
Er is medicatie op de markt die wellicht werkt, maar de onderzoekers moeten complexe analyses 
uitvoeren om uit te zoeken welke moleculen het virus in het lichaam kunnen ontwrichten.  
De app gebruikt de smartphones om sneller berekeningen uit te voeren. Uit testen blijkt dat 33 
nieuwe Android-telefoons ongeveer net zo snel data kunnen ontrafelen als een supercomputer van 
een onderzoeksorganisatie. We hopen zo op een snellere vondst van een betrouwbaar Covid-19-
medicijn.’’ 

Help ook mee om een oplossing tegen corona te vinden!  
Wetenschappers zetten sinds kort supercomputers in om het coronavirus te 

onderzoeken, maar de grootste supercomputer die het virus onderzoekt is een netwerk 

van honderdduizenden mensen. Zij doneren de rekenkracht van hun computer aan het 

Folding@home-project. Wij kunnen daar allemaal bij helpen! Hoe meer pc's meedoen 

via https://foldingathome.org/, hoe sneller er een oplossing kan worden gevonden. 

Je merkt er helemaal niets van 

Lees ook: https://www.bright.nl/nieuws/artikel/5070606/gebundelde-rekenkracht-pcs-

helpen-bij-onderzoek-coronavirus 

Jeroen Hoencamp,  
ceo van VodafoneZiggo.  
© VodafoneZiggo 
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Uit testen blijkt dat 33 nieuwe Android-telefoons ongeveer net zo snel data 
kunnen ontrafelen als een supercomputer van een onderzoeksorganisatie 
 
Heel interessant allemaal, maar hoe zit het met onze privacy?  
Hoe weet je zeker dat de app geen foto’s of persoonlijke data doorstuurt? 
,,De DreamLab-app maakt een eigen soort documentje aan op je telefoon om de berekeningen uit 
te voeren en komt hierdoor niet in de buurt van persoonlijke gegevens. Daar is uitgebreid op 
getest. Er staat een privacyverklaring in de app die aangeeft dat we geen toegang hebben tot 
persoonlijke informatie. Daar moeten we ons wettelijk aan houden. Binnen de foundation is daar 
terecht veel aandacht voor, want je wilt niet hebben dat het misgaat en er privé-gegevens op straat 
liggen. Het systeem is op dat punt echt dichtgetimmerd.’’ 
 
Nederland is niet het eerste land waar de app kan worden gebruikt.  
Onder meer Engeland, Australië, Spanje, Portugal en Italië gingen ons land voor.  
Hoe vaak is DreamLab inmiddels gedownload? 
,,Ongeveer 800.000 keer. We hopen dat het snel gaat groeien, want alleen al in Nederland heeft 
VodafoneZiggo vijf miljoen mobiele aansluitingen. De app kan trouwens ook bij andere providers 
worden gebruikt, dus ik hoop op duizenden -het liefst honderdduizenden- gratis downloads via de 
Appstore of Play Store.’’ 
 
Terwijl je slaapt, gaat de app rekenen. Wat betekent dit voor je datagebruik en bestaat de 
kans dat een telefoon hierdoor trager wordt? 
,,Mobiel datagebruik voor DreamLab wordt in rekening gebracht door je provider. We adviseren 
om in de instellingen aan te geven hoeveel MB je maximaal wilt verbruiken op wifi en/of op het 
mobiele netwerk. Je kunt het aantal MB op het mobiele netwerk ook op ‘0’ zetten, zodat de app 
alleen op wifi werkt. En nee, smartphones gaan niet trager werken als de app is geïnstalleerd.’’ 
             Bron Ad 8 juni 2020 

 

 
 

 

 

 

 

Reacties uit “het veld” 

Er zijn voor dit nummer helaas geen reacties binnengekomen. 

Wij blijven benieuwd naar ook uw Taalmaatjes ervaringen in deze Corona tijd. 

Hoe onderhoudt u het contact? 

Hoe beleeft uw anderstalige deze periode? 

Heeft u wat gehad aan de verschenen extra Nieuwsbrieven en de website 

info? 

Laat het ons weten! 

adjco_gss@gildezoetermeer.nl 
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Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen’: 

 

 

   
 

 


