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Nieuwsbrief april 2022  

Beste lezer, 
 
 
Na twee jaar is ons PraatHuis eindelijk weer 
open!  
En hoe, met een onverwacht fantastische 
opkomst! Onze Cees en zijn team hebben hier 
lang naar uitgekeken. 
 
Omdat het mogelijk ook het pad van Gilde 
SamenSpraak zal kruizen, besteden we in dit 
nummer speciaal aandacht aan wat praktische 
informatie over de Oekraïense vluchtelingen. 
 
Verder hebben we te melden dat, er na ruim 2 
jaar, ontwikkelingen zijn, die er op wijzen dat 
in mei de koffie-ontmoetingen met de 
wethouder weer opgestart gaan worden! 
 
Ook de halfjaarlijkse tegoedbon zult u 
aantreffen. 
 

Blijf gezond! 
We wensen je wederom veel leesplezier! 
 
 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 

 
Het team van Gilde  
SamenSpraak.  
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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 

Noroez 
Koerden in de Syrische regio Afrin vieren 
uitbundig dansend Noroez, een feest ter ere van 
het nieuwe jaar en de lente 

mailto:samenspraak@gildezoetermeer.nl
mailto:adjco_gss@gildezoetermeer.nl


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Iemand stelt de vraag 
 
Verzet begint met grote woorden 
maar met kleine daden 
 
Zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt 
 
Zoals brede rivieren 
met kleine bron 
verscholen in het woud 
 
Zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die de sigaret aansteekt 
 
zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem 
 
jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet 
 
En dan die vraag aan een ander stellen. 
 

Remco Campert 
 
 

 
 

 
Hartelijke groet, 
 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
              

           
 
 

                        
 
 
 

 

 

 
 

  



 

Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 
 
De kerntaak van Gilde SamenSpraak in Zoetermeer is 'Anderstaligen’, van waar dan ook, wegwijs te maken in 
de Nederlandse taal en gewoonten, opdat ze beter hun weg kunnen vinden in de Zoetermeerse samenleving. 
Om aan deze taak invulling te geven heeft Gilde SamenSpraak ca. 150 vrijwilligers (taalbegeleiders), die met 
een anderstalige een taalmaatjeskoppel vormen. Daarnaast wordt er twee keer per maand een PraatHuis 
georganiseerd. 
Tevens organiseren wij zo nu en dan extra activiteiten die een link hebben naar de Nederlandse taal en 
gewoontes. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

PraatHuis medewerkers (M/V) 
Ze werken in teamverband, tweemaal per maand, 
gedurende twee uur op de donderdagmiddag.  
Ze ontvangen de bezoekers, verzorgen de 
aankleding, de catering en het programma. 
Door natuurlijk verloop hebben we dringend 
behoefte aan versterking van het team! 

Taalmaatjes (Begeleiders Anderstaligen) (M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen om ze op 
een hoger niveau Nederlandse taal te brengen en 
wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur. 
Door de te verwachten aanwas van anderstaligen 
vanuit het nieuwe opvangcentrum in Zoetermeer 
hebben we dringend behoefte aan nieuwe 
begeleiders. 
Begeleiden kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 
 
 
 Reageren? 

Gilde SamenSpraak,  
Hennie van de Graaf (Coördinator Gilde SamenSpraak)  

E-mail: co_gss@gildezoetermeer  
tel: 0645746611  

website: www.gildezoetermeer.nl 

Zoals u ziet er zijn vele vacatures.  
Laat u niet weerhouden om hierop te reageren.  

De werkzaamheden geven veel voldoening en het wordt zeer gewaardeerd!  
Op onze website  www.gildezoetermeer.nl  kun je meer lezen over  

Gilde SamenSpraak en onze activiteiten. 
Graag willen we kennis met je maken en in een nader gesprek verder 

informeren over onze nuttige en voldoening gevende werkzaamheden! 
 
 



 

PraatHuis 

 

Het PraatHuis is weer open!  
 

Hallo bezoekers van het PraatHuis 

  
Het was een geweldige opkomst op 17 maart. En wat een 
sfeer. Hartverwarmend.  
Er werd prima deelgenomen aan de discussies door de anderstaligen en dat gaan we 
nog verder uitbreiden. 
  
Op donderdag 7 april 2022 was het onderwerp Pasen, wat is de invloed en betekenis 
op onze samenleving. 
Ook kwam het Nederlandse verkeer aan de orde en de ervaringen hiermee van de 
bezoekers.  
Het was weer een gezellige en leerzame middag! 
Op de volgende PraatHuis middag gaan we het in ieder geval over Koningsdag 
hebben.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het PraatHuis is open 

Iedere 1e en 3e donderdag van de maand 

van 13.00 uur tot 15.00 uur 

in Uiterwaard 21, wijk Meerzicht, 2716 VA 
(op de 1e etage) Zoetermeer 

 
Gratis koffie en thee staan klaar.  
COVID-maatregelen worden gehandhaafd, 
indien nog nodig. 
 

We hebben nog een tip voor jullie: 
kijk ook eens op onze 
website www.gildezoetermeer.nl voor het 
laatste nieuws. 
  
Hartelijke groeten namens het Team:  
Olga, Evi. Jeroen, Georgette, Rosane en Cees 

 

Het team van het PraatHuis wil 

graag uitbreiden. Lijkt het u wat 

om mee te denken bij de 

organisatie, bezoekers te 

ontvangen en de aankleding en 

de catering te verzorgen?  

Als u tweemaal per maand 

enkele uren beschikbaar bent op 

de donderdagmiddag, wil het 

team u graag ontmoeten.  

Voor aanmelden of meer 

informatie kunt u mailen naar: 

praathuis@gildezoetermeer.nl   

U kunt ook op een 

donderdagmiddag binnenlopen 

om sfeer te proeven en kennis te 

maken. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gildezoetermeer.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C10ca3f17e3644a016ca408da1305f99e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637843213654933927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eNHS9Fb0JcsrrjaaKXL%2F%2FoNmvOqyqIydEpIxaU2OOcY%3D&reserved=0
mailto:praathuis@gildezoetermeer.nl


 

Groeps Taalwandelingen 2 juni 2022 (in voorbereiding) 

 
Wilt u deelnemen of bent u geïnteresseerd in een nieuwe 
Groeps Taalwandeling?  
De groepsgrootte is beperkt dus: meld u alvast aan 
middels email: praathuis@gildezoetermeer.nl   
of telefoon: 079-3619530, dan informeren wij u zodra er de 
nieuwe wandeling definitief gepland staat. 
 
Hartelijke groeten;  
het Team PraatHuis: Rosane, Evi, Jeroen, Georgette, Olga 
en Cees praathuis@gildezoetermeer.nl           
Telefoon: 079-3619530 

 
     

Startdata: 
 
April  : werken met Spreektaal + intervisie    ** 
April  : werken met Woordkaarten + intervisie    ** 
9 t/m 18 april : Forum Boekenweek 
21 april : donderdagmiddag PraatHuis thema staatsvorm; koningshuis/ republiek 
23 april  : start JobHulpMaatje Zoetermeer een JobGroup 

  Info: www.jhm-zoetermeer.nl  info@jhm-zoetermeer.nl  06 41572157 
3 mei   : Suikerfeest festival COA/AZC, Rokkeveenseweg 50 van 12 tot 15 uur 
Mei  : interculturele communicatie (basis) + intervisie  ** 
8 mei  : donderdagmiddag PraatHuis thema bevrijdingsdag/ moederdag 
17 mei : IDAHOT in het Forum met ‘Living Library’. 
19 mei : donderdagmiddag PraatHuis thema Suikerfeest/ Hemelvaartsdag 
25 mei : woensdagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers ** 
Juni  : interculturele communicatie (verdieping)   ** 
2 juni  : donderdagmiddag PraatHuis thema stadswandeling?/ Pinksteren 
16 juni  : donderdagmiddag PraatHuis thema excursie?/ vaderdag  
Juli /augustus: Taaltuin, programma en data nog nader in te vullen 
26 augustus : vrijdagochtend Basistraining voor Taalvrijwilligers ** 
September : interculturele communicatie (basis) + intervisie  ** 
1 september  : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
15 september: donderdagmiddag PraatHuis thema Prinsjedag? 
Oktober : interculturele communicatie (verdieping)   ** 
Oktober : werken met Spreektaal + intervisie    ** 
6 oktober : donderdagmiddag PraatHuis thema dierendag? 
13 oktober : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers ** 
20 oktober : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
3 november : donderdagmiddag PraatHuis thema Sint Maarten? 
17 november : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
21 november : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers ** 
1 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Sinterklaas? 
15 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Kerstmis? 
** Info: Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl 

mailto:praathuis@gildezoetermeer.nl
mailto:praathuis@gildezoetermeer.nl
mailto:Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl


 

 

Museum de Voorde  

 RESPECT! Perspectieven in de hedendaagse kunst 

 STOER, ontdek en beleef wat je stoer vind 

Kunstgarage Franx  

 ODE met o.a. Theo Jansen (bekend van de 
strandbeesten, nu als fotograaf) 

 Heel even maar, en dan is het weer weg, Gerart 
Kamphuis 
 

Aleksandra 

 Aleksandra is het verhaal van een familie tussen Oost en West die 
maar niet loskomt van een gebied dat nooit rust lijkt te vinden. Lisa 
Weeda vond de vorm en de stem om dit indringende verhaal op een 
grandioze manier te vertellen. 
Het literair talent van 2022 - de Volkskrant 

 

 

Eid-El-Fitr Festival (Suikerfeest festival) 

Tijdens dit feest mag niemand 
vergeten worden of alleen zijn. 
Daarom organiseert stichting Rijkt 
samen met partners en vrijwilligers 
het Suikerfeest festival voor 500 
bewoners van het AZC in 
Zoetermeer. Dit feest zal in het teken 
staan van vreugde, verbroedering en 
genot. Hierbij zullen lekkere hapjes, 
drankjes en diverse speelactiviteiten 
voor kinderen natuurlijk niet 
ontbreken! 
Om het festival te realiseren is de organisatie op zoek naar vrijwilligers en donaties. 

  



 
 

Er is een vreselijke oorlog  
aan de gang in Europa.  
Omdat vele gevluchte  
burgers ook in  
Nederland aan zullen  
komen, menen we  
dat het verstandig is om  
wat informatie samen te brengen  
in dit artikel. 

∞ ∞ ∞       
   

Tussenstand Giro555 voor Oekraïne:  

150 miljoen euro, maart 2022 

 

Na een succesvolle en inspirerende actiedag op maandag 7 maart staat de teller van  

amen in Actie voor Oekraïne inmiddels op ruim 150 miljoen. Met de opbrengsten bieden de 

hulporganisaties achter Giro555 direct noodhulp op locatie, zoals medische zorg en schoon 

drinkwater. Omdat de noodsituatie met de dag verergert, en de weg naar wederopbouw daardoor 

steeds langer wordt, is iedere euro hard nodig.  

 

Hulp voor alle getroffenen 

De samenwerkende hulporganisaties ter plekke richten zich op alle getroffenen van deze ramp, zoals 

kwetsbare mensen en ontheemden mensen in Oekraïne, maar ook mensen die van het geweld zijn 

gevlucht en de grens zijn overgestoken naar buurlanden als Polen, Roemenië en Moldavië. 

 

In Oekraïne zelf helpen de organisaties bijvoorbeeld bij het bevoorraden van schuilplekken met 

waterflessen, matrassen, dekens, voedselpakketten en medicijnen. Ook gaan voedselkonvooien 

vanuit Hongarije onderweg om Oekraïense steden te bevoorraden. Voor gevluchte mensen in de 

buurlanden is er een warme maaltijd, of ze worden naar een veilige plek gebracht. 

 

Alleenreizende kinderen 

Hulporganisaties ontvangen steeds meer berichten over alleenreizende 

kinderen. Daarom gaat daar ook een groot deel van de donaties 

naartoe. Ruim een miljoen zijn er nu alleen op de vlucht geslagen.  

De organisaties achter Giro555 pleiten ervoor dat kinderen die zonder 

hun familie de grens hebben overgestoken, opgevangen worden door 

overheidsinstanties, zodat ze beschermd blijven.  

 

Adoptie mag niet plaatsvinden tijdens of onmiddellijk na noodsituaties. 

Alles moet in het werk worden gesteld om, indien mogelijk en in het belang van het kind, deze 

kinderen weer met hun families te herenigen. De samenwerkende hulporganisaties bieden naast 

opvang ook psychosociale hulp aan kinderen op de vlucht. 

∞ ∞ ∞ 

 

OEKRAINE 

Mijn kleinzoon Boyan 
van 5 jaar heeft met een 
sponsorloop op school 
250 euro voor Oekraïne 
bij elkaar gerend: 
apetrots 

https://geef-nu.giro555.nl/oekraine?dm_pv=1&dm_cp=GV22013&utm_source=cordaid&utm_medium=referral&utm_campaign=oekraine
https://geef-nu.giro555.nl/oekraine?dm_pv=1&dm_cp=GV22013&utm_source=cordaid&utm_medium=referral&utm_campaign=oekraine


 

Steun Oekraïense vluchtelingen 

“Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen” 

Het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of 
kennissen. 

  

Informatie over het 'laten logeren van vluchtelingen 

We horen veel vragen over de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne in Nederland.  
Voor vluchtelingen met een asielvergunning (statushouders) is de logeerregeling beschikbaar.  
Dit betekent dat vluchtelingen in de periode dat zij wachten op woonruimte in de gemeente bij 
vrienden, familie of een gastgezin kunnen verblijven.  
Zij houden dan recht op basisvoorzieningen van het COA zoals weekgeld en de toegang tot 
medische zorg. 

90 dagen visumvrij in Nederland 

Oekraïners die in Nederland verblijven hoeven niet per se meteen asiel in Nederland aan te vragen. 
Zij kunnen hier 90 dagen visumvrij verblijven. Voor Oekraïners die in Nederland asiel hebben 
aangevraagd geldt nu nog de regel dat zij in COA-opvang moeten verblijven. Staatssecretaris Van 
der Burg stelde op 1 maart dat hij het voor Nederlanders die een logeerplek hebben makkelijker wil 
maken om Oekraïners op te vangen.  
Wil jij je aanmelden met een logeerplek of als matchmaker? 

Heb jij een logeerplek? Of wil je je aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en 
vluchtelingen te maken? Meld je dan bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen 

vluchtelingen en gastgezinnen.        https://www.vluchtelingenwerk.nl/ 

∞ ∞ ∞ 

In Zoetermeer: 
Vluchtelingen vanuit Oekraïne krijgen, als ze dit wensen, op dit moment informele Nederlandse 
taalles in de Pelgrimskerk (1 Stationsstraat/Oranjelaan). 
Als je deelnemers hebt, kunnen ze zich op dinsdagochtend tussen 10-12 uur laten inschrijven in 't 
Centrum (direct naast de kerk) voor onder andere de taallessen. 
Daar is ook een Oekraïens sprekende gastvrouw aanwezig. 

∞ ∞ ∞ 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen
https://takecarebnb.org/gastgezin-signup/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/


 

Taalcoaching voor Oekraïners   

Nederland leeft mee met Oekraïense vluchtelingen. Welke tips hebben 
wij als Het Begint met Taal voor taalcoaches?  
Je leest het hier. Heb je tips? Meld het ons.  
 
ALGEMEEN 
Belangrijke websites 
 Refugee Help: het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die 

zich voor hen wil inzetten. Hieronder zie je de onderwerpen op deze website. 

 
 Rijksoverheid: informatie over opvang, onderwijs- en werkmogelijkheden voor Oekraïense 

vluchtelingen; wat je als burger kunt doen om te helpen; handreiking voor gemeenten. 
 

TAALCOACHING 
Beleid 
 Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland aankomen, zijn voorlopig niet inburgeringsplichtig. 

Het kabinet heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat alle Oekraïense vluchtelingen die 
tijdelijk in Nederland verblijven de mogelijkheid hebben om kennis te maken met de Nederlandse 
taal en cultuur. Op dit moment verkent de minister van SZW de mogelijkheden hiertoe.  

 Tel mee met Taal geeft de regels of Oekraïense vluchtelingen een cursus taal, rekenen of digitale 
vaardigheden volgen vanuit het WEB-budget voor volwasseneneducatie.  

 
Nederlands oefenen 
 Voor het (informeel) oefenen van de Nederlandse taal kunnen Oekraïners - en andere 

nieuwkomers kunnen bij zo'n 500 lokale taalcoachorganisaties terecht voor het  Bijvoorbeeld via 
taalmaatjes, taalcoaching, taalcafés, conversatiegroepjes, etc. 
Op www.zoekinburgerschool.nl vind je alle (formele) taalscholen met een keurmerk.  
 

Tips voor vrijwilligers en/of gastgezinnen 
 Hoe begeleid je iemand die nog geen Nederlands spreekt? Wat kun je daarin betekenen als 

vrijwilliger? Momenteel zijn er veel vrijwilligers die iemand uit de Oekraïne begeleiden met 
Nederlands leren. Als vrijwilliger kun je bij deze eerste stappen een mooie rol spelen. Wij 
hebben 6 tips na dit artikel voor je op een rijtje gezet! 

 Ben je een gastgezin en heb je behoefte aan extra ondersteuning rondom taalcoaching? Neem 
contact op met één van 500 taalcoachorganisaties bij jou in de buurt of bel of mail ons.  
 

Materiaal  
 SpreekTaal 1 is oefenmateriaal speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers die nieuwkomers begeleiden. 

Het bevat onder andere een grote hoeveelheid levensechte dialogen (gratis te beluisteren) met 
opdrachten om te oefenen met luisteren en spreken. In de handleiding achterin lees je hoe je 
samen met de opdrachten aan de slag kunt.  

https://www.refugeehelp.com/get-help
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/opvang-van-oekrainers-in-nederland
https://www.telmeemettaal.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/2022/03/28/taallessen-voor-oekraiense-vluchtelingen
http://www.zoekinburgerschool.nl/
https://www.hetbegintmettaal.nl/iemand-helpen-met-nederlands-leren/
https://www.hetbegintmettaal.nl/nieuwkomers/
https://www.hetbegintmettaal.nl/contact/
https://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/
https://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/


 

 Kleurrijker biedt gratis materiaal: ‘Luister en leer’ is een taalprogramma dat kosteloos 
beschikbaar is gemaakt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Om kennis te maken met de 
Nederlandse taal; alleen of met een vrijwilliger / docent. 

 Prentenboeken in het Oekraïens 
 www.isaac-nf.nl biedt deze communicatiekaarten Nederlands / Oekraïens: 

 

 
Zelfstudie 

https://kleurrijker.nl/luister-en-leer-cd1-en-cd2/
https://prentenboekeninalletalen.nl/?s=oekraiens
https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2022/03/Communicatiekaart-NL-Oekrai_ens-1-compressed.pdf
https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2022/03/Communicatiekaart-NL-Oekraiens.pdf


 

 Oefenen.nl is een uitgebreide online omgeving met veel gratis programma’s. Zoals het 
programma Taalklas.nl (A0-A2): hier vind je taaloefeningen die bestaan uit filmpjes, liedjes en 
opdrachten. En het programma Station Nederlands (A0-A2) 1 en 2: hier oefen je 
luistervaardigheid. 

 Bij NT2-Taalmenu vind je handige oefeningen op verschillende niveaus. 
 Bekijk televisieprogramma's op Net in Nederland  
 Materialen om te gebruik in de bibliotheek 
 Boeken lezen is heel goed om Nederlands te leren. Vraag een medewerker in de bibliotheek voor 

tips of kijk in de serie van Leeslicht. 
 

 Partnerorganisaties 
 Open Embassy: OpenEmbassy bouwt aan een (online) netwerk van mensen en organisaties 

die Oekraïners kunnen steunen die naar Nederland gevlucht zijn of juist niet terug kunnen naar 
Oekraïne, maar dat wel willen. 

 Job on: tips, ervaringen, regelgeving, valkuilen en ervaringsverhalen van vluchtelingen uit 
Oekraïne die werk willen zoeken - bijvoorbeeld een webinar met informatie over hoe werken in 
Nederland voor Oekraïners eruit ziet. 

 Pharos: folder in Oekraïens "Als je stress hebt" voor vluchtelingen over psychische klachten 
gericht op zelfhulp. 

 

∞ ∞ ∞ 

Hoe ondersteun je een nieuwkomer die nog geen Nederlands spreekt? 

( 6 tips!) 

 Het kan zijn dat je als vrijwilliger iemand gaat begeleiden die nog niet of nauwelijks Nederlands 
spreekt. Soms gaat de nieuwkomer, zoals een vluchteling, arbeidsmigrant of laaggeletterde, naar 
een taalschool en volgt hij of zij daar onderwijs. Maar dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld omdat 
hij of zij dat niet wil, nog in de asielprocedure zit of het niet kan betalen.  
Als taalvrijwilliger kun je ook dan iemand heel goed begeleiden met de eerste stappen in het 
Nederlands. Wij hebben 6 tips voor je op een rijtje gezet! 

 1. Adviseer om ook naar een taalschool te gaan 
Als het voor je nieuwkomer haalbaar is, adviseer hem of haar dan om formeel onderwijs te volgen. 
De combinatie van taalonderwijs en veel oefenen in de praktijk met een taalcoach geeft het 
meeste rendement. Zeker als mensen inburgeringsplichtig zijn, is dat echt het verstandigste. De 
kans op het behalen van het inburgeringsexamen is dan het grootst. Je kunt 
op www.inburgeren.nl. zien wie inburgeringsplichtig zijn en wat de exacte regels zijn. Sommige 
gemeenten betalen taallessen; je kunt navragen hoe dat in jouw gemeente in zijn werk gaat. 
Op www.zoekinburgerschool.nl vind je alle taalscholen met een keurmerk.  

 2. Maak contact en gebruik situaties uit het dagelijks leven 
Zorg dat je deelnemers het prettig vinden om met jou te oefenen en zin hebben om zich te uiten. 
Ga met handen en voeten met elkaar in gesprek en gebruik van alles uit jullie dagelijkse omgeving 
om taal aan te reiken. Dat kan ook met foto’s: praat dan samen over de situaties op de foto, beeld 
situaties uit en benoem wat je ziet en doet. Nog een idee: maak foto’s van jezelf op verschillende 
plekken en deel die met een spraakbericht erbij. Wat ook goed werkt is TPR, Total physical 
response. Je zegt iets, benoemt wat je doet en geeft een opdracht om jou na te doen, antwoord te 
geven of na te zeggen. Op YouTube kun je voorbeelden vinden, via Woord voor Woord. Dit lijkt 
allemaal een beetje op hoe kinderen hun moedertaal leren: ze horen en zien van alles, maken van 
alles mee en horen de taal die daarbij hoort. 

 3. Laat veel luisteren 
Bedenk dat je een taal leert met het oor, niet met het oog … En: alleen luisteren is ook leren. Voor 
je iets kunt zeggen in een nieuwe taal, moet je het eerst gehoord hebben.  
Je begrijpt ook altijd meer dan je zelf kunt zeggen. Dus als je zelf veel praat of als een nieuwkomer 
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meeluistert bij een taalcafé of een groepsgesprek, leert hij of zij daar ook van. Probeer dan de 
context wel steeds te duiden, bijvoorbeeld door foto’s, afbeeldingen of voorwerpen te laten zien. 
Stimuleer je deelnemers ook om naar Nederlandse tv, radio of internet te luisteren. 

 4. Herhaal veel 
Een nieuwe taal leren kost veel tijd; herhaling is daarom essentieel. Wist je dat je een woord in 
een andere taal gemiddeld 7 keer moet tegenkomen, in verschillende contexten, voordat je het 
onthoudt? Daarom is het zo belangrijk om een woord op allerlei verschillende manieren aan te 
bieden. Veel herhaling lijkt voor jou misschien saai, maar is voor je maatje heel nuttig. 

 5. Deel ervaringen 
Laat de nieuwkomer ook zelf dingen inbrengen; dat maakt het contact interessanter en 
gelijkwaardiger. Bekijk bijvoorbeeld samen een leuk filmpje, recept, liedje of gedicht in de 
moedertaal van de nieuwkomer. Hij of zij legt jou dan eerst in zijn of haar taal uit waar het over 
gaat. Zo ervaar je zelf hoe moeilijk het is om in een andere taal iets te leren. Daarna kun je vragen 
of je maatje in zo goed mogelijk Nederlands (en met handen en voeten …) uit wil leggen waar 
jullie naar kijken en dan praten jullie er samen over. Op deze manier maken jullie kennis met 
elkaars taal en cultuur.  

 6. Ga aan de slag met SpreekTaal 1 
SpreekTaal 1 is oefenmateriaal speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers die nieuwkomers begeleiden. 
Het bevat onder andere een grote hoeveelheid levensechte dialogen (gratis te beluisteren) met 
opdrachten om te oefenen met luisteren en spreken. In de handleiding achterin lees je hoe je 
samen met de opdrachten aan de slag kunt. Ook als de nieuwkomer weinig schoolervaring heeft 
of niet kan lezen of schrijven. Het staat stap voor stap beschreven: je hoeft geen ervaring te 
hebben. Het is voor iedereen makkelijk te gebruiken. Je kunt de dialogen ook los gebruiken en er 
alleen naar laten luisteren en bijvoorbeeld stukken laten nazeggen, zonder de opdrachten te doen. 
Het mooie van SpreekTaal: het is gebaseerd op de meest gebruikte woorden in het Nederlands. 
Zo leert de nieuwkomer dus meteen de taal die nodig is in het dagelijkse leven! De module ‘Praten 
over jezelf’ kun je gratis downloaden. 

Dit artikel is tot stand gekomen door:  
Sylvia de Groot Heupner, directeur en adviseur taalcoaching Het Begint met Taal 

Carola van der Voort, expert taaldidactiek NT2 en NT1.   

        ∞ ∞ ∞ 
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Kabinet biedt vluchtelingen uit Oekraïne 

verder perspectief 

In reactie op de afschuwelijke gebeurtenissen in Oekraïne bereidt het kabinet zich voor op grote 
aantallen mensen die, op de vlucht voor nietsontziend geweld, huis en haard hebben moeten 
achterlaten en nu een veilig heenkomen zoeken. Om mensen de veiligheid, rust en verzorging te 
bieden die ze nodig hebben is een gezamenlijke aanpak nodig van Rijk, regio, gemeenten, en vele 
andere partners waarbij ruimte is voor de hulp die particulieren aanbieden.  
Veel van wat de overheid en samenleving nu te doen staat, is onontgonnen terrein, mede gezien de 
omvang van de problematiek en de snelheid die geboden is. Dat brengt ook risico’s met zich mee. 
Op alle aspecten wordt van alle betrokkenen een uiterste inspanning gevraagd om de juiste balans te 
vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid. 

Nationaal Programma 
De Veiligheidsregio’s zetten momenteel fors in om de eerste 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne te 
kunnen opvangen. Daarnaast wordt rekening gehouden met nog grootschaligere opvang én de 
langdurige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daar hoort ook recht op werk, onderwijs en 
sociale voorzieningen bij. Om dat alles in goede banen te leiden heeft de MCCb besloten tot 
instelling van een Nationaal Programma. Het Nationaal Programma bereidt langdurige opvang voor 
waarbij structureel zorg, onderwijs, werk en sociale voorzieningen worden aangeboden.  
Dit programma wordt speciaal vormgegeven binnen de organisatie van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. 

Handreiking voor maatschappelijke en particuliere initiatieven 
Het kabinet juicht de vele initiatieven van burgers, maatschappelijke en commerciële organisaties om 
Oekraïners te helpen toe en steunt ze waar mogelijk. Het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland 
en het Leger des Heils bundelen hun krachten om deze initiatieven te coördineren. Het Rijk werkt 
momenteel met alle betrokken partners aan een handreiking voor particulieren die Oekraïense 
vluchtelingen opvangen, zodat ook alle burgers die opvangplekken aanbieden goed geïnformeerd 
worden. Naar verwachting wordt deze handreiking voor particulieren binnenkort gepubliceerd. Verder 
heeft eerdergenoemd consortium zogeheten Humanitarian Service Points opgezet op verschillende 
stations in Nederland om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, te informeren en door te verwijzen 
naar een opvanglocatie. Het Rode Kruis heeft vandaag een (meertalige) WhatsApp-hulplijn 
gelanceerd voor vluchtelingen en een Nederlandstalig informatienummer voor mensen die vragen 
hebben over bijvoorbeeld particuliere opvang. 

Huisvesting 
Het is op dit moment moeilijk om een woning te vinden. Het is niet de bedoeling dat de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne die situatie nog lastiger maakt. Het kabinet roept betrokken partijen op om 
de opvang zo te organiseren dat andere woningzoekers niet worden verdrongen. Het kabinet houdt 
wel rekening met de mogelijkheid dat veel vluchtelingen langdurig in Nederland blijven of zich zelfs 
permanent in ons land willen vestigen. Minister De Jonge werkt hiervoor samen met staatssecretaris 
Van der Burg een aanpak uit. 

Onderwijs 
Onder de vluchtelingen zijn veel kinderen. Gegeven de op korte termijn beschikbare 
opvangcapaciteit voor 50.000 vluchtelingen houdt het kabinet in deze fase rekening met naar 
schatting 15.000 tot 25.000 leerplichtige kinderen. In het Nationaal Programma worden de 
voorbereidingen getroffen voor eventuele hogere aantallen en een langere verblijfsduur.  
De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs treft, in samenwerking met diverse betrokken 
partijen, voorbereidingen die nieuwkomersscholen in staat moeten stellen het aantal beschikbare 
onderwijsplaatsen op te schalen. In regio’s waar voldoende opschaling niet haalbaar lijkt, zet het 
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ministerie van OCW in op extra, tijdelijke onderwijsvoorzieningen. Hier leren gevluchte kinderen de 
Nederlandse taal, krijgen ze vakonderwijs en wordt goed in de gaten gehouden hoe het met ze gaat. 
OCW verkent de inzet van docenten uit de Oekraïense gemeenschap zelf. 

Arbeid 
Op termijn zal een deel van de vluchtelingen uit Oekraïne hier ook willen werken. Op grond van de 
Richtlijn Tijdelijke bescherming hebben zij toegang tot de arbeidsmarkt, maar heeft de werkgever op 
dit moment nog een tewerkstellingsvergunning nodig. Het ministerie van SZW wil regelen dat het 
aanvragen van die vergunning voor vluchtelingen uit Oekraïne niet meer verplicht is. Er wordt 
daarom gewerkt aan een vrijstelling. Wel geldt er dan een meldplicht. Er wordt naar gestreefd om de 
vrijstelling op 1 april 2022 in werking te laten treden. 

Registratie 
Oekraïners die in Nederland opvang wensen, worden opgevangen. Het Knooppunt Coördinatie 
Informatie Oekraïne heeft het overzicht waar centrale opvangplekken van de Veiligheidsregio’s 
beschikbaar zijn. Alle Oekraïners die gevlucht naar Nederland zijn, wordt gevraagd zich te laten 
registreren bij de gemeente. Dat geldt ook voor vluchtelingen die nu bij familie of vrienden verblijven. 
Wie zich meldt, wordt op basis van documenten geregistreerd en ingeschreven.  
Bij twijfel volgt een herkomst- en identificatieproces. Vluchtelingen zijn kwetsbaar voor mensenhandel 
en uitbuiting. Daarom is het van belang dat zij zich registreren bij de gemeente waar ze worden 
opgevangen. Zo blijven ze in beeld en kunnen ze in aanmerking komen voor de ondersteuning die 
voor vluchtelingen beschikbaar is. Extra aandacht vragen hierbij alleenreizende kinderen. Zij worden 
soms direct ondergebracht bij gastgezinnen of opgenomen door mensen die niet het ouderlijk gezag 
hebben. Deze kinderen verdienen vanwege mogelijk trauma speciale aandacht. Door registratie bij 
de gemeente kan de juiste zorg voor het kind en de beste ondersteuning voor het gastgezin worden 
geboden. 
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Nu de Taalmaatjes ontmoetingen langzaam weer frequenter plaatsvinden en er 

daardoor meer activiteiten worden ontwikkeld, is het weer tijd voor een nieuwe 

tegoedbon. 

De bon is 2x per jaar beschikbaar en binnenkort weer te downloaden op onze website: 

https://gildezoetermeer.nl 

Ook kan je de bon printen: als laatste pagina is hij opgenomen in deze Nieuwsbrief.  

Het inleveren kan bij onze informatiebalie op etage 2A in het Forum op maandag-, 

woensdag- of vrijdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur in het Forum, etage 2a, 

Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer, of per email opsturen aan ons emailadres, of per 

post opsturen aan ons postadres.   Verzilveren vóór 1 januari 2022. 
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