
Trots op dit nieuwe initiatief van een
nieuwsbrief en dan ook nog als eerste mogen
aftrappen... Ik voel me vereerd. Op het moment
dat ik dit schrijf, crossen we met onze camper
door Frankrijk. En hoe Europees ook, toch een
ander land met andere gewoonten, gebruiken
en taal. Twee weken geleden stonden we op
een camping in de middle of nowhere. Ike, mijn
vrouw ging even boodschappen doen. Al snel
raakte ik in gesprek met de buurman die de
achterkant van zijn nieuwe camper aan stukken
had gereden. Oorzaak: een door de dealer in
spiegelbeeld afgestelde achteruitruitrijcamera,
met als gevolg een paaltje dat nu deels in de
camper stond. De instellingen van de camera
waren vrij snel verholpen, maar het oplossen
van de kortsluiting en de achterlichten was een
aardige klus. Bijna 3 uur later kwam Ike de
camping weer op fietsen met een lege telefoon
en fietsaccu. Het ritje naar de winkel was maar
20 minuten, maar toen raakte ze de weg kwijt…
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Ze was door allerlei vriendelijke Franse
dorpsbewoners van hot naar her gestuurd en
had zich op enig moment werkelijk nog
afgevraagd of ze ooit de camping weer zou
vinden. 

Kortom, als je de taal niet spreekt of niet
begrijpt wat links of rechts is, dan kunnen er
gekke dingen gebeuren. Het is mooi om te
zien hoe jullie je inzetten voor de mensen van
de Taalkamer, ze de taal leren, mee op weg
nemen, vertrouwen geven en daarmee
helpen om beter te kunnen integreren.
Terugkijkend naar waar we ooit 5 jaar
geleden zijn begonnen, zijn er met name de
laatste jaren enorme slagen gemaakt. Daar
kunnen we niet anders dan trots op zijn
samen met onze partners die veel
waardering hebben voor het werk dat jullie
verzetten. Ik wens jullie een fijn goed en
vooral gezond Taalkamerjaar!

Edo van den Brink

Heb jij tips of ideeën voor deze
nieuwsbrief? Stuur een berichtje
naar huiskamer033@gmail.com
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O P E N  D A G  A Z C
Op zaterdag 24 september 2022 was er een open dag bij het AZC. Bezoekers kregen een
presentatie over het centrum en een rondleiding. 'Onze' Joshua Blackmore was
aanwezig met De Koffiebus en maakte voor iedereen een lekker kopje koffie. Ook
Jacqueline, Marjorie en Luciënne brachten een bezoekje aan het AZC. 

Marjorie: 'Tijdens de open dag heb ik een beter beeld gekregen van het reilen en zeilen op deze
plek. Omdat in deze Gezinslocatie (GLO) voornamelijk gezinnen worden opgevangen die niet in
Nederland mogen blijven, is het een zogenaamde sobere locatie. Toch bleek tijdens de
presentatie en rondleiding dat men wel degelijk probeert wat voorzieningen en activiteiten te
organiseren. Er is een computerruimte, een 'hangplek' voor jongeren, een speciale huiskamer
voor vrouwen, een knutsellokaal en een peuterspeelzaal. Er waren helaas niet altijd genoeg
vrijwilligers om alle activiteiten (o.a. sportles, Nederlandse les) vorm te geven. Gelukkig heeft
een aantal bewoners de weg naar onze Taalkamer weten te vinden.'

B E G R O T I N G  2 0 2 3
Als Taalkamer zijn we afhankelijk van subsidies die we met name aanvragen via de zogenaamde
WEB-gelden (Wet educatie en beroepsonderwijs) en zo nu en dan via Indebuurt033. De
Rijksoverheid heeft de gemeente Amersfoort, als contactgemeente van de arbeidsmarktregio,
de verantwoordelijkheid gegeven om de besteding van de WEB-gelden regionaal te coördineren.
Dit betekent dat de coördinatoren zo richting het einde van het jaar moeten nadenken over
hoeveel geld er nodig is voor de Taalkamer in 2023. Dit geld gebruiken we voor zaken als
lesmateriaal, cursussen en huisvesting. Het ziet er naar uit dat de geplande verbouwing van de
kerk in 2023 nog niet zal plaatsvinden. Dit biedt wellicht de mogelijkheid om alle groepen van de
Taalkamer weer in één gebouw les te geven. We gaan kijken of dit gaat lukken. Hebben jullie
ideeën over wat voor de Taalkamer nuttig of nodig is? Laat het ons weten via
huiskamer033@gmail.com!
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E V E N  V O O R S T E L L E N :  F A J A R I  B E R T E L S
Mijn naam is Fajari Bertels-Thenu (48 jaar). Ik
woon in Amersfoort Nieuwland met mijn man
Dick, onze zoons Elliot (22) en Yves (19) en hond
Dingo. Ik ben zangeres en geef zangles in mijn
eigen zangpraktijk. Ik vind het mooi om mensen
hun muzikale dromen te zien waarmaken. Ik ben
ook net begonnen als voice over.

Eind 2020 sloot ik me aan bij de Taalkamer. Naast
dat het me gewoon heel leuk leek om te doen, heb ik
ook een persoonlijke connectie met de Taalkamer.
Mijn ouders zijn migranten uit Indonesië die hier,
samen met mijn oma, in juli 1972 zijn gekomen. 
 Dankzij de Nederlandse invloed in Indonesië hebben
mijn vader en oma daar de Nederlandse taal geleerd.
Mijn moeder niet, zij leerde de taal hier dankzij een
cursus en door veel contact met Nederlanders.
Helaas waren er toen geen initiatieven als de
Taalkamer. Thuis wilden mijn ouders de taal

C R E A T I E V E  W E R K V O R M E N
Op Instagram volg ik @de_zinmaker. Hierop zet NT2 docent Caroline Bakker                                                   
wekelijks creatieve werkvormen. Ze gaat ook regelmatig met de cursisten bewegen of 

Als je je inschrijft op 'De Taalschool' via info@detaalschool.com dan krijg je regelmatig
mailtjes met leuke tips of teksten met vragen eronder die je in je groep kunt gebruiken. Voor
allerlei niveaus.

Wil je wat meer lestips om grammatica aan te bieden voor allerlei niveaus? Kijk dan op
https://grammaticavoornt2docenten.nl/grammatica/. Ook daar kun je je inschrijven voor een
nieuwsbrief waarbij je regelmatig tips krijgt.

       naar buiten. Je kunt je via haar website www.dezinmaker.nl/inspiratie ook aanmelden voor 
       haar inspiratiemail met daarin ongeveer 1x per maand leuke ideeën voor je  bijeenkomst.

oefenen, dus spraken we vooral Nederlands. Behalve natuurlijk als mijn ouders iets voor ons, de
kinderen, geheim wilden houden. Dat wij daardoor amper de Indonesische taal hebben
meegekregen vind ik erg jammer. Het Nederlands werd voor ons als eerste generatie kinderen
van migranten onze moedertaal. Het heeft ons een goede start gegeven in de maatschappij. De
Taalkamer is niet alleen belangrijk voor de deelnemers, maar ook voor hun eventuele kinderen.
Ik hoop dat de ouders mede door de Taalkamer ruimte ervaren om hun kinderen ook hun taal
van afkomst mee te geven. 

Tips van 
Carine!

https://www.instagram.com/de_zinmaker/
https://grammaticavoornt2docenten.nl/grammatica/
http://www.dezinmaker.nl/inspiratie


Welk type vrijwilliger 
ben jij? Doe de test op

 
hetbegintmettaal.nl/quiz

 

B E Z O E K  A A N  D E  B U U R T S P O R T C O A C H

Taalgroep B2 ging vrijdag 7 oktober op bezoek bij
de buurtsportcoach van het Soesterkwartier,
Lillian van de Groep. We hebben het gesprek eerst
gezamenlijk voorbereid en geoefend met vragen
stellen. Daarna gingen we op pad. De deelnemers
hebben hierover een verslagje geschreven.

We zijn door de buurtsportcoach verwelkomd. We
hebben ons aan Lilian voorgesteld. Dat was een goede
oefening voor ons. En toen hebben we onze vragen
gesteld. Dat was ook een goede ervaring. We voelden
ons veilig genoeg en we durfden onze vragen te
stellen. We hebben nuttige informatie over sporten
gekregen. We hebben geleerd bij wie we
terechtkunnen met onze vragen over sporten. Kortom,
we vonden het heel erg leuk om op bezoek te gaan.
Het is een aanrader!

Basak, Rosna, Jellin, Asmahen, Laïla, Marieke & Gaston
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K O M  M A A R  O P  M E T  J E  I D E E Ë N !

een creatieve werkvorm waarover je hebt gelezen of die je hebt uitgeprobeerd
een foto van een leuke situatie in je bijeenkomst; vraag vooraf wel toestemming of je de foto
mag maken en met ons mag delen
een terugkoppeling over een samenkomst met je groepsvrijwilligers, wat hebben jullie 
 besproken?
een interessante e-learning of webinar waar je anderen op wilt attenderen
een verslagje van een training die je gevolgd hebt en die je andere vrijwilligers wilt aanraden
een website met nuttige tips of een boek gericht op onze doelgroep
een uitje dat je met je groep hebt gemaakt
een vraag waarop je antwoord zou willen van je collega-vrijwilligers
mensen uit je netwerk die interessant zijn voor deelnemers; die we in de les uit kunnen
nodigen of waar we bij op bezoek kunnen om de taal te oefenen
een idee voor een rubriek in de nieuwsbrief
een tentoonstelling of concert waar deelnemers gratis heen kunnen

Dit is de eerste Taalkamernieuwsbrief voor vrijwilligers. Via deze nieuwsbrief willen we 
elkaar beter leren kennen en tips en ideeën uitwisselen voor het verzorgen van de lessen. 
De inhoud is nu vooral door ons - Sanne, Fajari en Leontina - samengesteld, maar de
nieuwsbrief is van ons allemaal! We hopen dan ook van harte dat jullie voor de volgende uitgave
ook met inbreng komen. Denk daarbij aan:

Stuur je input voor de volgende nieuwsbrief voor 1 december naar huiskamer033@gmail.com. 

AGENDA

18 oktober en 12 december 'Werken aan verstaanbaarheid en uitspraak' 
21 november 'Online taalcoaching'
14 december 'Taalcoaching in groepen'

28 oktober herfstvakantie, geen Taalkamer

Via de stichting 'Het Begint met Taal' kun je als vrijwilliger gratis trainingen volgen. 
Om je aan te melden heb je inloggegevens van de Taalkamer nodig: 

e-mail: huiskamer033@gmail.com
wachtwoord: Taalkamersoesterkwartier

Deze webinars staan op de planning, ze zijn allemaal van 19.30 - 20.30 uur:

Kijk ook op hetbegintmettaal.nl/agenda/
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MMM...
POFFERTJES ETEN
ALS AFSLUITING 

VAN HET
TAALKAMERSEIZOEN


