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Beste lezer, 
 

De Taaltuin is succesvol gelopen en zeker 
voor herhaling vatbaar. 
Het nieuwe seizoen van het PraatHuis start 
weer op 15 september met het thema 
“Democratie” begeleidt door het Zoetermeerse 
raadslid Susanne Bout 

In dit nummer een artikel waar de 
Asielzoekersproblematiek onderworpen wordt 
aan een factcheck. 
Interessant in dit kader: volgens Nu.nl neemt 
onze gemeente ongeveer 20% te weinig 
asielzoekers op. 

Ook heeft Dick van Swieten gehoor gegeven 
aan onze oproep om leuke ervaringen te 
melden. Komt uw ervaring in de volgende 
Nieuwsbrief? 

Blijf gezond! 
We wensen je wederom veel leesplezier! 

Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
 

Het team van Gilde 
SamenSpraak. 
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Beste allemaal, 

Zoals u verderop in deze Nieuwsbrief kunt lezen, hebben we als 
Gilde Zoetermeer zaterdag 20 augustus onze “Dank je wel” 
vrijwilligersmiddag gehad. 

Vrijwilligers zijn “de olie” in de maatschappij; door veel vrijwilligers 
wordt elke dag een waardevolle bijdrage geleverd. 
Een gedicht van M. Massop: 

Voor hen, die het verschil maken 

Voor hen die zien 
Lezen tussen de regels door 
Oog hebben voor wat nodig is 
Klaarstaan met een luisterend oor 

Voor hen die voelen 
Meeleven met mensen in nood 
Hun hart openstellen 
Voor een vreemde of lotgenoot 

Voor hen die doen 
Voor een ander durven spreken 
Tijd vrij maken voor wat nodig is 
De handen uit de mouwen steken 

Dank je wel! 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

Reageren? 
Gilde SamenSpraak, 

Hennie van de Graaf (Coördinator Gilde 
SamenSpraak) 

E-mail: co_gss@gildezoetermeer 
tel: 0645746611 

website: www.gildezoetermeer.nl 

Medewerker/ster informatiebalie 
Aan onze informatiebalie in het Stadhuis Forum 
kunnen bezoekers zich oriënteren op het werk van 
de Gildes. Daarnaast geven de vrijwilligers van 
Gilde Zoetermeer hier informatie over allerlei 
soorten vrijwilligerswerk en beantwoorden zij 
vragen hierover. Driemaal per week is de infobalie 
in het Forum een middag bemand, nl op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00–16.00 uur. 
Er wordt gewerkt met een rooster. 
Heb je affiniteit met werken achter een balie en wil 
je ons team komen versterken? Je bent van harte 
uitgenodigd te reageren op deze vacature. 

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. De nood is hoog; we hebben een 
wachtlijst van meer dan 40 anderstaligen! 
Begeleiden kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 

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! 



PraatHuis 
Hallo bezoekers van het PraatHuis 
Het PraatHuis is open iedere 1e en 3e donderdag van de maand 
van 13.00 uur tot 15.00 uur, op de Uiterwaard 21, wijk Meerzicht, 
2716 VA (op de 1e etage) Zoetermeer. 
Behalve 21 juli, 4 augustus en 18 augustus, dan zitten we in de 
Hof van Seghwaert. (zie hieronder) 
Gratis koffie en thee staan klaar. 
Kijk ook eens op onze website www.gildezoetermeer.nl voor het laatste nieuws. 

 
Op donderdagmiddag 15 september 13.00 uur 
start het nieuwe seizoen PraatHuis. 
We beginnen met frisse moed het nieuwe seizoen met dit keer als thema: Democratie. 
Op dinsdag 20 september is het namelijk Prinsjesdag, dan leest koning Willem 
Alexander de plannen voor het komende regeringsjaar 
voor. Het gehele kabinet en parlement is dan aanwezig. 
We hebben het Zoetermeerse raadslid Susanne Bout 
bereid gevonden om dit thema te behandelen. 

 
 
 

TAALTuin 
zomer 2022 

 
 

De TaalTuin was ook dit jaar weer een groot succes. Op de donderdagen 21 juli, 4 augustus en 
18 augustus hebben we 3 dagen een gezellige en leerzame dag gehad in de Hof van Seghwaert 
onderbroken door een goedverzorgde lunch. De laatste lunch zelfs met een heerlijke soep! 
Gedurende de drie dagen kwamen verschillende onderwerpen aan bod: boomgaarden, 
spreekwoorden, speakerscorner, internationale eetgewoonten, excursie Hof, strokenspel, kaartjes 
schrijven. Op de volgende pagina een foto-impressie. 

 

Verder zijn we verheugd om te kunnen melden dat het PraatHuis-team 
wederom versterking heeft gekregen van een nieuw lid: Beate. We heten 
haar van harte welkom en hopen veel plezier van je te hebben! En Jeroen 
heeft even een pauze ingelast vanwege opleiding en stage. Olga heeft 
vanwege haar gezondheid haar werkzaamheden moeten opschorten. 

 
Hartelijke groeten; 

 
 
 
 
 

Beate & Helga 

het Team PraatHuis: Rosane, Evi, Manel, Georgette, Gerda, Helga, Beate en Cees 
praathuis@gildezoetermeer.nl Telefoon: 079-3619530 

Susanne was ook aanwezig 
op de ILOZ bijeenkomst 

begin mei in het AZC 



Foto-impressie TaalTuin 2022 
 

 

In het team van het PraatHuis is 
nog plaats voor nieuwe 

enthousiaste teamleden ! 
Wilt u meedenken over nieuwe 

thema’s, organiseren van 
activiteiten, of alleen bezoekers 

gastvrij ontvangen? 
In het PraatHuis kijken we naar u 

uit! 
Twee keer per maand op een 

donderdagmiddag. 
Voor aanmelden of meer 

informatie kunt u mailen naar: 
praathuis@gildezoetermeer.nl 

U bent ook op een 
donderdagmiddag vrijblijvend 

binnenlopen om sfeer te proeven 
en kennis te maken. 



 
 

8 september : Op de koffie bij de wethouderop donderdagochtend 10.00 uur. 
Opgave is gesloten, het maximum aantal deelnemers is bereikt. 

9 september  : Vrijdagochtend Basistraining voor Taalvrijwilligers *** 
10 september: zaterdag van 11 tot 16 uur Zeepkistenrace voor kinderen van 9 tot 13 jaar 

Bij Eigen Wij Boerderij, Voorweg 112. Zie artikel onder TIPS 
15 september: donderdagmiddag PraatHuis thema Democratie 
16 september: Vrijdagochtend Basistraining voor Taalvrijwilligers *** 
23 september: Vrijdagochtend Basistraining voor Taalvrijwilligers *** 
27 september: dinsdag 13.30 - 16.00 uur Workshop culturele bewustwording deel 1 ** 
Oktober : werken met Spreektaal + intervisie ** 
6 oktober : donderdagmiddag PraatHuis thema dierendag? 
13 oktober : donderdag 13.30 - 16.00 uur Workshop culturele bewustwording deel 2 ** 
13 oktober : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers **** 
20 oktober : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
20 oktober : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers **** 
3 november : donderdagmiddag PraatHuis thema Sint Maarten? 
3 november   : donderdagavond   Basistraining voor Taalvrijwilligers **** 
10 november : donderdagavond   Basistraining voor Taalvrijwilligers **** 
17 november : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
17 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers **** 
21 november : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers * 
28 november : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers * 
1 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Sinterklaas? 
12 december : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers * 
15 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Kerstmis? 
19 december : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers * 
9 januari ’23 : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers * 

 
** Info: Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl 
* Tijdsbestek: 13:30-16:30 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 2 
**  Tijdsbestek: 13:30-16:30 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 1 
*** Tijdsbestek: 9:00-12:00 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 1 
**** Tijdsbestek: 19:00-21:30 Locatie nader te bepalen 



 

Museum de Voorde 

 RESPECT! Perspectieven in de hedendaagse kunst
 STOER, ontdek en beleef wat je stoer vind 

Met Museumkaart gratis toegang!

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

 

Stichting EIGEN WIJ: zeepkistenrace 
De stichting Eigen Wij organiseert op zaterdag 10 september van 11.00 
tot 16.00 uur bij de Eigen Wij boerderij aan de Voorweg 112 te 
Zoetermeer een zeepkistenrace voor kinderen van ongeveer 9 tot 13 

jaar. Samen met nieuwe Nederlandse kinderen en kinderen die al lang 
of altijd al in Nederland wonen worden de zeepkisten gemaakt onder 
begeleiding van echte klussers. 
Terwijl de teams hard aan het werk zijn kunnen de ouders, broertjes 
en zusjes meedoen aan allerlei andere activiteiten. 
Een leuke activiteit voor het hele gezin van uw anderstalige! 

Opgave: een mailtje naar: info@eigenwij.nl 

Koffiedrinken bij de wethouder 
Na ruim twee jaar en veel overleg staat het weer gepland: 
het koffiedrinken bij de wethouder voor anderstaligen met hun begeleider! 
Op donderdagochtend 8 september in het Forum, ‘in de Week van Lezen & Schrijven’. 
Er is een maximum aan het aantal deelnemers. Ook deelnemers van andere organisaties nemen deel. 
Programma: 

 
 Deel 1: 10:00-11:00 - Komst wethouder in Café MAX

 Deel 2: 11:00-13:00 - Prodemos: “Democratie leeft!” in Trainingsruimte 1 bij Infobalie



Workshops “Culturele bewustwording (2 delen) 
Wegens groot succes het afgelopen jaar, zijn er dit jaar twee workshops gepland: 
- dinsdag 27 september van 13.30 - 16.00 uur en donderdag 13 oktober van 13.30 - 16.00 uur. 
Info en opgave: Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl 

 

Natuur in Zoetermeer 
Maar weinig steden in de randstad hebben zo veel 
mogelijkheden om in het groen te ontspannen als 
Zoetermeer. 
Lekker wandelen en fietsen, vogels spotten, met de 

kinderen erop uit te gaan of juist sporten als mountainbiken, suppen of zwemmen; het kan allemaal! 
Dit kunt u ook doen met uw Taalmaatje! 
Ontdek de Balij (het Balijbos), het Buytenpark, het Noordelijke plassengebied met Strand 
Noord Aa, het Bentwoud, het Westerpark met een mooie Natuurtuin, het moerasbos 
Prielenbos en de Nieuwe Driemanspolder. 

 
Bekijk alle recreatiegebieden in Zoetermeer: 
www.zoetermeerisdeplek.nl/ontspannen/in-de-natuur 
www.zoetermeerisdeplek.nl/ontspannen/in-de-natuur/biodiversiteitskaart 
Zoetermeer heeft zes grote recreatiegebieden in en rondom de stad. Zoek de ontspanning op 
en ontdek ze zelf! 
Ontdek ook de Stadsparken en Stadsboerderijen. 
Ook zult u versteld staan van de biodiversiteit in Zoetermeer. 
Dit alles is te vinden op bovenstaande websites. 

RECENSIE: WAJIH RAYYAN KIND VAN ALEPPO 

 Schrijver: Wajih Rayyan (Jordanië, België) 
 Soort boek: sociale roman 
 Uitgever: Davidsfonds 
 Verschijnt: 15 juni 2022 
 Omvang: 88 pagina’s 
 Uitgave: paperback 
 Prijs: € 13,50 
 Boek bestellen bij: Boekhandel / Bol 

 
Flaptekst van de roman van Wajih Rayyan 
Ayla is twaalf jaar oud, en begeleid door haar grootvader Latif vertrekt ze 
uit Syrië naar een nog onbekende bestemming. Ze belandt via Turkije en 
Griekenland uiteindelijk in België. 
De reis van Ayla en haar familie is in eerste instantie een vlucht voor de 
dood, waar angst en opluchting, vertrouwen en twijfel elkaar eindeloos 
aflossen. Maar het is vooral ook een menselijk avontuur doordrenkt met 
liefde, vriendschap en mooie ontmoetingen. 

 
Wajih Rayyan emigreerde in 1967 als achttienjarige van Jordanië naar België. Hij werkte eerst als 
arbeider en ging daarna naar Londen om te studeren aan Univerisity College London waar hij in 1989 
zijn doctoraat behaalde in de microbiologie en de moleculaire genetica. Hij publiceerde boeken in het 
Nederlands en in het Frans. Na zijn pensionering kwam Wajih in contact met andere migranten wier 
getuigenissen hij onder meer in de roman Leila (Davidsfonds 2018) verwerkte. Ook Kind van 
Aleppo is op deze manier ontstaan. 



Factcheck: ‘Asielzoekers Ter Apel zijn geluks- 
zoekers uit veilige landen’, klopt dat wel? 
Al weken komen de berichten voorbij over de honderden asielzoekers die daar buiten moeten 
slapen. De crisis is ook aanleiding voor talloze, soms wilde, beweringen: het zijn allemaal 
mannen, ze komen uit veilige landen, ze pikken onze woningen in. Maar hoe zit het nou echt? 
Een factcheck. 

 
Foto's van lange rijen asielzoekers. Berichten over vieze toiletten. Een drie maanden oude baby die 
overleden is. De situatie in Ter Apel heeft inmiddels ook internationaal de aandacht. Ook op social 
media wordt er veel over de crisis gepraat. Een van de meest gehoorde opmerkingen: 
het zouden vrijwel allemaal kansloze ‘gelukszoekers’ uit veilige landen zijn. Maar klopt dat wel? 

 
Het zijn (bijna) allemaal kansloze veiligelanders 

Allereerst het idee dat het merendeel dat zich hier in Nederland komt melden uit een veilig land komt. 
Dat klopt niet, laten de cijfers zien. Op dit moment komt ongeveer 3 procent van de asielzoekers in 
de opvang uit veilige landen, schat VluchtelingenWerk. In de eerste vier maanden van dit jaar is het 
aantal asielzoekers uit veilige landen dat zich hier meldt bovendien juist gedaald: het ging om 496 
aanvragen, wat circa een derde minder is dan vorig jaar. 

 
Ook het beeld dat het gros van de asielzoekers die bij Ter Apel aankloppen kansloos is, klopt niet. 
Van alle eerste asielaanvragen werd in 2021 59 procent toegekend. Van de Syriërs (goed voor bijna 
de helft van alle asielaanvragen) en Afghanen wordt het leeuwendeel van de aanvragen 
goedgekeurd - respectievelijk 83 en 93 procent. Dat ligt heel anders bij mensen uit veilige landen - 
slechts 2 procent van de aanvragen van mensen uit Marokko wordt bijvoorbeeld goedgekeurd. 

 
Het zijn (bijna) allemaal mannen 

Een ander veelgehoord punt: het zijn vooral mannen. Dat is niet onwaar: de groep asielzoekers in 
juni 2022 bestond voor 59,9 procent uit volwassen mannen en voor 13,6 procent uit volwassen 
vrouwen (de overige 26,5 procent was kind), zo blijkt uit cijfers van het CBS. In AZC’s zitten 
momenteel 30.225 mannen en 13.725 vrouwen. Dus inderdaad: veel meer mannen. Hoe komt dat? 
Dat verschilt per situatie en land, zegt Spierings. ,,Als het arbeidsmigratie betreft zijn het vaker 
mannen, waarbij het gezin later nakomt.” En in oorlogssituaties worden vrouwen en kinderen 
weliswaar vooral als kwetsbaar gezien, maar ‘lopen vooral mannen gevaar om opgeroepen te 
worden of worden als eerste vermoord', legt hij uit. ,,Dat kan ook een reden zijn dat zij vluchten.” 
Daarbij maakt het ook uit of het gaat om een invasie, of bijvoorbeeld een burgeroorlog. Daarnaast, 
zegt hij, is het als individu ‘makkelijker’ te migreren dan wanneer je jonge kinderen meehebt. Onder 
de nareizigers waren dan ook vooral vrouwen en kinderen: 53,0 procent was minderjarig, 32,3 
procent een volwassen vrouw en 14,7 procent een volwassen man. 
Maar, vragen sommigen zich af: moeten die mannen niet blijven en vechten voor hun land? ,,Daar 
kun je ja en nee op zeggen", zegt Spierings - het is een morele vraag. Eentje waar veel migranten 
ook mee worstelen: ,,We weten uit interviews met mensen uit Turkije die vanuit politieke redenen zijn 
gemigreerd dat zij vaak een schuldgevoel ervaren”, legt hij uit. ,,Ze denken: ik heb het hier goed 
maar ik zie dat mijn land verslechtert. En ik vind dat ik wat moet doen.” 

 
Ze krijgen meteen een (sociale) huurwoning 

‘Mijn kind wacht op een sociale huurwoning, maar een statushouder krijgt er met voorrang een!’ Het 
is een veelgehoord kritiekpunt. Dat klopt niet: asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen horen 
sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch bij de groep die voorrang krijgt als een gemeente een 
huisvestingsverordening heeft. Om de asielcrisis op te lossen schroeft het kabinet het aantal 
statushouders dat een sociale huurwoning krijgt wel tijdelijk op van 8 naar 12 procent. 



Een van de problemen die zorgen voor de drukte in Ter Apel is nu juist het gebrek aan doorstroming 
van statushouders vanuit de AZC’s naar woningen, mede door de woningcrisis. Spierings: ,,Er is een 
woningnoodprobleem in Nederland. Dat is heel wrang. Er is competitie op de sociale woningmarkt, 
de wachtlijsten zijn lang. Maar dat komt niet per se door vluchtelingen.” 
Volgens cijfers van het COA zaten er begin deze maand 27.544 asielzoekers en 16.442 
statushouders - dik een derde dus - in opvanglocaties. Het aandeel statushouders stijgt ook al 
een tijd flink: in augustus vorig jaar waren het er nog 10.733. Een jaar later zijn dat er dus 1,5 
keer zoveel. Sinds 2017 is het totaal aantal mensen dat in een COA-opvanglocatie verblijft 
ook fors toegenomen: van 21.449 naar 43.986 nu, ruim een verdubbeling. Sinds 2017 komen er 
elk jaar meer mensen bij dan er vertrekken. 

 
Nederland kan de grote toestroom niet aan 

De huidige crisis in Ter Apel heeft niet alleen impact op asielzoekers, maar ook op de publieke opinie 
over hen, zegt Spierings. ,,Dat kan twee kanten op. Mensen kunnen denken: dat kan toch niet, dat 
Artsen zonder Grenzen moet ingrijpen, een kind is overleden, wat hebben we gedaan?” Maar, zegt 
hij, de beelden van grote groepen mensen kunnen ook het idee oproepen dat Nederland de 
toestroom niet aankan. 
Klopt dat beeld? Dit jaar zijn er in Nederland tot dusver 24.300 asielaanvragen, wat neerkomt op 
circa 13 procent van het totaal aantal immigranten: de eerste helft van het jaar vestigden 
zich 195.200 immigranten in Nederland en verhuisden 72.300 emigranten naar het buitenland. 
Asielzoekers dragen uiteraard wel bij aan het migratiesaldo, maar die impact moeten we dus in 
perspectief zien: het merendeel is géén asielzoeker. 
Spierings benadrukt daarnaast dat er in de afgelopen jaren veel vluchtelingenlocaties zijn 
gesloten. ,,Er is geen stabiele basis waarop men kan terugvallen.” Wel is het zo dat het aantal 
asielzoekers in de afgelopen maanden is gestegen, wat in combinatie met het verminderde aantal 
reguliere opvangplekken en de problemen met de doorstroming bijdraagt aan de huidige crisis in ter 
Apel. Tegelijkertijd zijn het er nog steeds veel minder dan in, bijvoorbeeld, 2015, toen er door de 
oorlog in Syrië 57.000 asielzoekers naar Nederland kwamen. Overigens gaat het hier niet over de 
ruim 74.000 Oekraïners die naar Nederland vluchtten: zij hebben een andere status. 

 
Ze moeten in de regio opgevangen worden 

Ook vaak gehoord: waarom moet Nederland die mensen opvangen, waarom doet de regio dat niet? 
Maar: de regio dóet dat ook. Zo verblijven in Libanon, buurland van Syrië, naar schatting 1,5 
miljoen Syrische vluchtelingen, op een totale bevolking van circa 6,7 miljoen. ,,Het gros zit 
niet in Nederland, maar in een buurland", zegt Spierings dan ook. 
Mondiaal gezien gaat zo'n 15 procent van alle vluchtelingen naar welvarende gebieden, zoals de VS 
en de EU. Ruim 85 procent van de vluchtelingen verblijft in buurlanden, volgens VluchtelingenWerk. 
Binnen de EU zijn het vooral Duitsland en Frankrijk die het veel asielzoekers ontvangen. Ook in 
verhouding tot het aantal inwoners verwerken zij meer asielaanvragen dan Nederland. 

BRON: AD, Anita van Rootselaar 28-08-22 
 



LUISTER EEN LIEDJE EN LEER! 
Muziek maakt leren leuk! Muziek is een leuke manier om je bijeenkomst een beetje 
afwisselend te maken, luistervaardigheid te oefenen en woordenschat uit te breiden! 
Hoe kun je Nederlandse liedjes gebruiken om Nederlands te leren? 

 
EEN AANTAL PRAKTISCHE TIPS 

 Laat een liedje vaker dan 1 keer horen.
 Kies een liedje met eenvoudige woorden en zinnen. Lees de tekst van tevoren goed door en 
beoordeel of de tekst begrijpelijk is. Zo is het liedje ‘Zeeuwse kust’ van Bløf niet erg eenvoudig te 
begrijpen met zinnen als ‘De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht’. Je kunt de tekst van een liedje 
makkelijk vinden op internet als je zoekt op [lyrics + titel + artiest].
 Denk goed na over het doel van de oefening. Wil je luistervaardigheid oefenen of nieuwe 
woorden leren? Bedenk dan welke oefeningen je doet bij het liedje. Geef deelnemers een duidelijke 
opdracht, zodat ze weten hoe precies ze moeten luisteren.
 Deelnemers hoeven de tekst niet woord voor woord te verstaan en te begrijpen. In veel liedjes 
zit veel beeldspraak of uitdrukkingen die we in het dagelijks leven niet vaak gebruiken.

WERKVORMEN BIJ LIEDJES 
Je kunt met een liedje verschillende vaardigheden oefenen. Je kunt een liedje gebruiken dat past bij 
een bepaald thema 
Vragen over de inhoud 
Laat het liedje eerst 1x helemaal horen. Je kunt daarna vragen: Waar gaat het liedje over? Is de 
zanger blij of verdrietig? Wat vind je van het lied? Daarna kun je het liedje nogmaals afspelen en 
steeds een stukje laten horen. Je kunt dan vragen: Welke woorden hoor je? Eventueel kun je nog 
specifiekere vragen stellen over de inhoud. Waarom is de man boos? Wat mist de vrouw? 
Gatentekst 
Om luistervaardigheid te oefenen kun je ook een gatentekst maken. Je kunt de tekst van een liedje 
opzoeken en een aantal woorden weglaten. Deelnemers moeten goed luisteren en het ontbrekende 
woord invullen. Belangrijk is dan wel dat je woorden weglaat die de deelnemers al kennen! Woorden 
die je nog niet kent, kun je niet goed verstaan of opschrijven. 
Woordenschat uitbreiden 
Je kunt de tekst gebruiken om woorden en uitdrukkingen te leren. Bespreek met elkaar de 
onbekende woorden of uitdrukkingen. Bedenk ook: niet alle uitdrukkingen worden vaak gebruikt. 
Grammatica oefenen 
Als je de tekst hebt uitgeprint, kun je natuurlijk ook kijken naar de grammatica. Soms zijn de zinnen 
grammaticaal niet helemaal correct. Als je aan het oefenen bent met werkwoorden, kun je de 
opdracht geven om werkwoorden in de tekst te onderstrepen. Lukt het om de werkwoorden te 
herkennen? 

WELKE LIEDJES DAN? 
Inmiddels zijn er ontzettend veel leuke Nederlandstalige liedjes gemaakt. Veel liedjes staan op 
youtube. Hieronder alvast een heel kleine selectie: 
Als het avond is – Suzan & Freek 
Dochters – Marco Borsato 
Koffie – Rita Corita 
Vrije tijd – Volumia 
Kom maar bij mij – Trijntje Oosterhuis 

 
Op de website www.nt2taalmenu.nl staan ook een aantal 
liedjes met opdrachten erbij. Je kunt zelfs een boekje met alle oefeningen downloaden en printen. En 
vraag vooral of deelnemers zelf een liedje kennen dat ze willen bespreken! 
Heel veel luisterplezier! BRON: Lees voorFocus 



Inheemse kennis en talen cruciaal in strijd 
tegen klimaatverandering 

De uitgebreide kennis van 
Inheemse volkeren over de 
natuur, voedselvoorziening, 
gezondheid, culturele tradities 
en inheemse talen wordt in de 
meeste landen ter wereld niet 
voldoende gewaardeerd en 
onderbelicht in onderwijs en 
beleid. Dit moet anders, vindt 
het Indigenous-Led Education 
(ILED) Netwerk. Dit netwerk 

roept op tot meer steun voor de overdracht van deze inheemse kennis, die ook een grote 
rol speelt bij het oplossen van de biodiversiteits - en klimaatcrises. 

 
Inheemse volkeren worden steeds vaker erkend als de beschermers van natuur. 
Hun traditionele manier van leven is gestoeld op eeuwenoude kennis van hun 
leefomgeving en hoe daar op een duurzame manier gebruik van te maken. Minder 
bekend is dat veel van deze kennis ingebed is in de Inheemse taal en het daarom van 
cruciaal belang is dat de kennisoverdracht in de Inheemse taal plaatsvindt. Vooral 
vrouwen spelen een belangrijke rol in de kennisoverdracht van Inheemse kennis op de volgende 
generatie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van medicinale plan ten, herstel van bos- en 
waterbronnen, en kennis over de natuur die in liederen wordt 
overgedragen. 
Onderdrukking van Inheemse talen en culturen in beleid en onderwijs. 
Door discriminatie en onderdrukking waar Inheemse volkeren wereldwijd mee te maken 
hebben – vrouwen in het bijzonder – krijgen de kennis, cultuur en manier van leven van 
Inheemse gemeenschappen onvoldoende aandacht bij beleidsmakers en politici en de 
beslissingen die zij nemen. En zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat Inheemse 
gemeenschappen worden verdreven door de overheid om een natuurgebied te 
‘beschermen’, zoals de Sengwer gemeenschap in Kenia is overkomen. 
Inheemse Sengwer-gemeenschappen in Kenia nemen hun rol terug als 
beschermers van hun land en behouden hun cultuur, taal en traditionele kennis van het 
milieu. 
“De Sengwer zouden niet gezien moeten worden als bedreiging voor de natuur, maar juist als 
beschermers,” zegt Milka Chepkorir, een jonge vrouwelijke leider van de 
Sengwer en regionaal coördinator voor de Afrikaanse leden van het ILED Netwerk. 
“Onze taal en cultuur bevat veel kennis van hoe we met de natuur omgaan. 
Die kennis mag niet verloren gaan.” Deze onderdrukking van Inheemse culturen en kennis 
speelt ook in het formele onderwijs. 
Er is niet alleen te weinig aandacht voor Inheemse talen en kennisoverdracht; soms wordt het 
Inheemse kinderen zelfs verboden hun eigen taal te spreken op school. 
Daarom zijn door Inheemse mensen geleide onderwijsinitiatieven cruciaal. Zo ook in 
Kenia, waar verschillende Sengwer dorpen eigen culturele centra hebben opgericht en educatieve 
video’s maken waarin ze niet alleen hun taal en culturele gebruiken 
doorgeven, maar ook kennis over bomen, planten en het herstel van de natuur. 
Herwaardering van Inheemse kennisoverdracht ook relevant voor aanpak 
klimaatcrisis. 
Voorbeelden als die uit Kenia zijn er over de hele wereld te vinden. En dat terwijl juist deze 
Inheemse kennis van grote waarde kan zijn om de huidige klimaat- en 
biodiversiteitscrises het hoofd te bieden. Wereldwijd beheren Inheemse volkeren meer 
dan 500 miljoen hectare tropisch bos. Internationale organisaties zoals het IPCC en de 



FAO erkennen inmiddels het belang van Inheemse volkeren in de strijd tegen 
klimaatverandering en landdegradatie, nadat onderzoek heeft laten zien dat in 
gebieden die door hen beheerd worden, beduidend minder ontbossing plaatsvindt. 
In het licht van het VN Internationaal Decennium van Inheemse Talen, gestart in 2022, roept het 
ILED Netwerk beleidsmakers wereldwijd op om meer erkenning en 
ondersteuning te bieden aan Inheemse kennis en talen. Niet alleen bij het ontwikkelen van plannen 
en beleid op het gebied van land- en watergebruik, natuurbescherming en klimaat, maar ook in het 
onderwijs. 
Alles begint met onderwijs. 
In de publicatie “Pass it on! Stories of Indigenous-Led Education from the Grassroots” 
van het ILED Netwerk, komt duidelijk naar voren dat alles begint met onderwijs. “Als 
Inheemse kinderen hun taal, cultuur en traditionele kennis kunnen leren en 
uitdragen in plaats van schaamte te voelen, helpt dit om in de toekomst sterker te staan bij het 
opkomen voor hun eigen rechten en het beschermen van hun 
leefomgeving”, aldus Ellen-Rose Kambel, directeur van Rutu Foundation (lidorganisatie 
van het ILED Netwerk). 
“Inheemse gemeenschappen wereldwijd laten zien d at zij de kennis én de wil hebben 
om goed voor hun leefomgeving te zorgen”, zegt Paul Wolvekamp, beleidsmedewerker 
bij Both ENDS (lidorganisatie van het ILED Netwerk). “In plaats van hen in ons op 
westerse leest geschoeide onderwijssysteem te dwingen, zoud en we juist van hen 
moeten leren. Dit is ook de waarde van het door Inheemse organisaties mede - 
opgerichte ILED Netwerk. Alleen met gezamenlijke inspanning en overdracht van 
traditionele Inheemse kennis vanuit de behoeften en perspectieven van Inheemse 
gemeenschappen kunnen we de bedreiging van klimaatverandering en afnemende 
biodiversiteit het hoofd bieden.” 
Over het ILED Netwerk: 
Het Indigenous-Led Education (ILED) Netwerk is een mondiaal netwerk van Inheemse 
gemeenschappen en ondersteunende organisaties. Het heeft als doel om steun en zichtbaarheid 
te genereren voor onderwijsinitiatieven en kennisoverdracht door 
Inheemse volkeren. Het secretariaat van het Ne twerk is ondergebracht bij de 
Nederlandse Rutu Foundation in Amsterdam. Foto: Knut- Erik Helle, BRON: Flickr / CC BY- NC 2 . 0 

 

 

Ervaringen van een Taalmaatje(begeleider): 
Ik begeleid al vele jaren Fazi Rooki. In de loop van de tijd ging ook haar man Ali meedoen, zodat we 
meestal bij hun thuis met z'n tweeën of drieën aan tafel zaten om lezen en spreken te oefenen. 
Ze hebben inmiddels 2 kinderen, Roxana 8 jaar en Ryan bijna 4, en bij hun geboorte zijn mijn vrouw 
Irene en ik gevraagd om oma en opa te worden. Daar zijn we nog steeds heel trots op, we hebben 
echt een heel goede band met de kinderen. Roxana kwam er geregeld bij zitten als opa Dick op 
woensdagmiddag langskwam, zodat ook zij kon oefenen met Nederlands. 

Door de corona is het elkaar bezoeken weggevallen, maar we hebben iedere week contact via 
Google Meet. Op dinsdagmiddag lezen oma Irene en Roxana samen een kinderboek en we merken 
dat dit een heel goed effect heeft. Roxana gaat met sprongen vooruit en ze gaat lezen steeds leuker 
vinden, heel mooi om te zien. Broertje Ryan kijkt zo nu en dan ook mee, maar die praat nog niet heel 
veel. Binnenkort gaat hij naar groep 1 en dan zal dat vast snel verbeteren. 

Iedere donderdagmiddag is er ook via Google Zoom contact met Fazi en Ali in wisselende 
samenstelling. Zij lezen dan artikelen die ik uit de krant knip hardop voor en ik corrigeer ze waar 
nodig. Dat vinden ze allebei een heel prettige manier om hun uitspraak te verbeteren. Ook bespreken 
we vaak actuele zaken zoals de verkiezingen, afvalscheiding, zwembad in Zoetermeer, Iraanse en 
Nederlandse cultuur, etc. waarbij ik Fazi en Ali zo veel mogelijk laat praten en hooguit wat vragen stel 
of bijstuur. 
Eigenlijk zijn we een beetje familie van elkaar geworden, wij denken en hopen niet dat dit ooit tot een 
einde komt! Met vriendelijke groet, Dick van Swieten 



Een geslaagde vrijwilligersmiddag 
Vóór Corona was het heel gewoon. Elk jaar een middag informeel bij en met elkaar doorbrengen. 
Vrijwilligers, partners en goede relaties van het Gilde Zoetermeer ontmoetten elkaar toen nog bij 
Dekker Zoetermeer. Twee lange jaren was zo’n ontmoeting niet mogelijk, maar dit jaar was het 
eindelijk zo ver. Wel op een andere plaats, maar zeker niet minder gezellig. 

 
Zaterdag 20 augustus rond 15:00 uur liep de Lounge van het CKC langzaam vol. Nicolette, Janny en 
Clemens hadden deze dag goed voorbereid. Elke bezoeker werd bij binnenkomst welkom geheten 
en voorzien van een naambadge. Voor het maken van de foto’s had Nicolette haar eigen man 
gecharterd. 
Eenmaal binnen was er koffie of thee met een speciaal Gilde Zoetermeer 
gebakje. Uiteindelijk bleek dat plm. 70 mensen gebruik hadden gemaakt van de 
uitnodiging. Ook Piet Bots, de voorzitter van UVV Zoetermeer en zijn vrouw 
Henriëtte waren er. Net als Mirjam van Spelde van de gemeente Zoetermeer en 
Jan te Riele, de voorzitter van het Gilde Alphen a/d Rijn. Al met al was het 
gezellig druk in de zaal. 

 
Even voor half vier nam onze voorzitter Jan van de Graaf het 
woord. Hij vertelde hoe de verschillende gilden de Corona crisis 
had doorstaan en inmiddels weer helemaal zijn opgebloeid. 
Ook wethouder Ter Laak was erg lovend over het Gilde en haar 
voor de maatschappij zo belangrijke vrijwilligers. 
Daarna werden bijna 20 vrijwilligers met 10 of méér dienstjaren 

naar voren gehaald en in de bloemen gezet. Dat betrof dit keer 
voornamelijk taalbegeleiders en mensen van het kernteam van 
SamenSpraak, 
inclusief de 
coördinator. Die 
was voordat ze 
haar huidige 
functie kreeg 
actief als 
taalbegeleider en 
bestuurslid. Ook 
algemeen 

bestuurslid Clemens, die nota bene in het organisatie- 
comité zat, werd tot zijn eigen verbazing ook naar 
voren gehaald. Want ook hij is al sinds 2011 actief in 
het Gilde Zoetermeer. 

Leden van het kernteam Gilde SamenSpraak 
in de blommen gezet 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder Ingeborg ter Laak 
in gesprek met Rosane 



Poldertaal: Huiveringwekkend Smalltalk-labyrint 
Weinig dingen zijn zo akelig als het tegenkomen van een vage bekende. Dankzij het 
‘Huiveringwekkend Smalltalk-labyrint’ van Katinka Polderman weet je voortaan altijd wat je 
kunt zeggen. 


