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Beste lezer,
Dit is de zesde EXTRA uitgave van onze
Nieuwsbrief naar aanleiding van het
Corona virus.

IN DIT NUMMER:

In dit nummer aandacht voor de per 1 juni
gewijzigde coronaregels.
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.



Voorwoord



‘Koffiedrinken bij de wethouder’



Het nieuwe normaal




Tips rond corona
De corona Boodschappendienst
Help mee!

Het PraatHuis zal in ieder geval niet eerder
dan september opengaan en we
onderzoeken of we in augustus tweemaal
een TaalTuin kunnen organiseren.
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.



Zorgen




Bibliotheek open
.
Het leven na de lock-down



Reacties uit het veld



Tot slot ‘Een paar grapjes’

Suggesties/ reacties zijn altijd welkom!
Het team van Gilde SamenSpraak.
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Gilde SamenSpraak,
onderdeel van Gilde Zoetermeer.
Redaktie: adjco_gss@gildezoetermeer.nl
Distributie: alle Taalmaatjes en belangstellenden van
Gilde SamenSpraak

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

Er zijn ontwikkelingen gaande met betrekking tot het door de gemeente ingetrokken
mogelijkheid om anderstaligen in een ongedwongen sfeer met een wethouder in contact te
laten treden onder het genot van een kopje koffie. De anderstalige wordt dan uiteraard
begeleid door zijn Taalmaatje.
Wij, Gilde SamenSpraak, mogen als enige geïnteresseerde organisatie alternatieve ideeën
voorstellen.
De gemeente heeft de wens om het “koffiedrinken” op een andere wijze te laten plaats te
laten vinden.
Omdat het onze taalmaatjes aangaat krijgen we graag van jullie reacties en ideeën, opdat
we met een ‘gedragen’ voorstel voor de dag kunnen komen.

Het nieuwe normaal?
Nu het Forum weer gedeeltelijk open is zijn we in overleg met de gemeente en
het Forum onder welke condities en omstandigheden bijvoorbeeld ons kantoor
en onze infobalie weer open kunnen. Vooralsnog werkt Gilde SamenSpraak nog
vanuit huis. Zeker is dat wij niet als eerste de infobalie weer zullen openen.
Onze Taalmaatjes behoren voor een groot deel tot de risicogroep, het is daarom
verstandig om in deze tijd niet voorop te lopen en risico’s zoveel mogelijk uit te
sluiten. Het belang van onze vrijwilligers vereist een dergelijke keuze.
Wel is de infobalie bereikbaar; per telefoon: 06-17469128
en per mail: infobalie@gildezoetermeer.nl
We streven naar fysieke openstelling van de infobalie in het Forum na de
zomervakantie of zoveel eerder of later als vrije inloop weer mogelijk is.
Ook vergaderen de coördinatoren en het team van Gilde SamenSpraak
regelmatig via de video vergader applicatie Zoom. We houden u op de hoogte!

Helaas moeten we mededelen dat
onze adjunct-coördinator
Wim Hoogstraaten, om hem
moverende redenen, met
onmiddellijke ingang zijn functie
en taken heeft neergelegd.
We betreuren en respecteren dat
en wensen hem het allerbeste.
Team Gilde SamenSpraak
Het eerste overleg van de
coördinatoren van Gilde
SamenSpraak in de
buitenlucht

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/

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-pcshelpen-bij-onderzoek-coronavirus

WIJ MAKENweer
ONS
Bibliotheken

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

Bibliotheek open sinds 25 mei
De Zoetermeerse bibliotheken zijn per 25 mei
weer in aangepaste vorm open.
Er zijn onder meer vloerstickers aangebracht
om de onderlinge afstand te handhaven, op
bepaalde plekken in het pand wordt
éénrichtingsverkeer aangegeven, er zijn
speciale mandjes waarmee het aantal
bezoekers kan worden gemonitord en er is
handgel voor bezoekers. Teruggebrachte
boeken worden gereinigd en gaan 72 uur in
quarantaine.
De bibliotheek is er niet alleen voor boeken,
dus ook de pc-werkplekken en studieplekken
zijn aangepast

Aangepaste openingstijden
Aangepaste openingstijden in het Forum zijn
tot nader order maandag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur. De wijkbibliotheken
Rokkeveen en Oosterheem zijn open volgens
hun gebruikelijke openingstijden
Om pieken in het aantal bezoekers te
voorkomen, vragen we leden om zoveel
mogelijk verspreid door de week te komen.
Kijk of u ook op een ander moment kunt
komen dan de doorgaans wat drukkere dagen
(zaterdag en woensdag- en vrijdagmiddag).

Het leven na de lock down.
Op zaterdag 30 mei verscheen hierover een uitgebreid artikel in het AD.
Hieronder de daarin genoemde 10 geboden.
Wilt u de geboden in zijn context lezen? Stuur dan een verzoekje naar de
redactie en u krijg per email het gehele artikel.
De tien geboden na de lock down
1. Wees niet bang op het trottoir
2. Geniet van de buitenlucht
3. Maak je niet te veel zorgen in de supermarkt
4. Ga voor het zingen de kerk uit
5. Vermijd slecht geventileerde ruimtes
6. Geef kinderen deze zomer de ruimte
7. Sport, maar doe het vooral buiten
8. Besef dat juist je eigen omgeving een mijnenveld is
9. Denk na, kijk, luister
10. Bereid je voor op de herfst
Bron: AD 30 mei 2020

Welke maatregelen gelden in Nederland tegen verspreiding van het coronavirus?
Voor iedereen blijft gelden:










Was vaak uw handen.
Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
Werk zoveel mogelijk thuis.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:
Groepen



Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen,
exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel
binnen als in de tuin en op het balkon.
Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur
Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:





een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
bezoekers moeten reserveren;
iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s
oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en
1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs


Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand
kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school
kunnen zijn.
 Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen
scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en
zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.
 Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt
dat dit niet verantwoord is.
o De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan.
Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het
contract.
o Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van
ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
 Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en
universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van
kwetsbare studenten op de instelling.
Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur


Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
o een maximum van 30 mensen in het publiek;
o bezoekers moeten vooraf reserveren;
o een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
o iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een
checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk.
Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van
30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
Openbaar vervoer



Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder
het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en
perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot
anderen.
 Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van €95 krijgen.
Verpleeghuizen
Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge
voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties.
Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Reacties uit “het veld”
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
Ons “kantoor” heeft vanuit huis nog veel contact met Taalmaatjes; hieronder een verslag:
Omdat er vanwege de Coronacrisis geen toegang meer was tot het Forum en het kantoor niet
meer bereikbaar was, hebben Lies, Mildred en Juliette de tijd gekregen om de taalmaatjes te
bellen, de bestanden te schonen en up-to-date te maken. Hierbij flink geholpen door Antony en
Roula. We konden vanuit huis werken. We konden ook beter leren werken met het nieuwe
registratiesysteem.
Er zijn telefonische contacten geweest met onze taalmaatjes (begeleiders en anderstaligen).
Veel contacten zijn tijdens deze periode opgeschort of op een andere manier dan gebruikelijk
vorm gegeven.
Nieuwe aanmeldingen zijn wel binnengekomen, maar een intakegesprek is op dit moment nog
niet mogelijk. Zo gauw het weer kan gaan we ermee aan de slag. De begeleiders die vlak voor
de Coronacrisis gekoppeld waren hebben zo goed en zo kwaad als het ging hun eerste
contacten gelegd.
De meest gehanteerde vorm bij het continueren van het contact was appen, videobellen of emailen. Er werden over en weer opdrachten gestuurd, na correctie weer teruggestuurd.
Een koppel heeft afgesproken bij de Noord-Aa. Luisterboeken bij de Bibliotheek halen was een
tip.
Ook het samen uitlaten van de hond is een leuke vorm van contact. In de buitenlucht is het
besmettingsgevaar niet zo groot als je de nodige afstand neemt.
De meeste SamenSpraak trajecten zullen na de Coronatijd wel weer rustig worden opgestart.
Sommige trajecten zijn beëindigd, wegens behalen van de inburgering of verhuizing naar een
andere gemeente of buitenland. Er waren ook mensen met SamenSpraak gestopt wegens het
krijgen van werk en/of te weinig tijd.
We kregen veel positief commentaar en dankbetuigingen op onze nieuwsbrieven.
Zowel de anderstaligen als de begeleiders zijn over het algemeen goed te spreken over hun
taalmaatje.

Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen’:

