
Lieve vrijwilligers,

Als ik dit schrijf is het 7 december. Een
feestdag. Sinterklaas is weliswaar naar huis,
maar we zijn toch nog een beetje in de
feestsfeer. Want 7 december is de dag van de
vrijwilliger! Het is onze dag. De dag waarop jij
in het zonnetje staat, omdat je je dit jaar
(weer) hebt ingezet voor de mensen van de
Taalkamer. Het heeft je inspanning gekost,
maar je hebt elke keer weer je schouders
eronder gezet! Door jou kon de Taalkamer
doorgaan. Hadden nieuwkomers een veilige
omgeving om te oefenen met de taal en
voelden ze zich een beetje meer thuis in
Nederland. Je bent van onschatbare waarde
voor ze geweest dit jaar. We hebben een
prachtig jaar gehad. Automatisch denk ik aan
de momenten waar ik nog plaatjes van in mijn
hoofd of op mijn telefoon heb.

TAALKAMERNIEUWS
N I E U W S B R I E F  V O O R  V R I J W I L L I G E R S

N U M M E R  2  -  D E C E M B E R  2 0 2 2

De workshop met Mariëlle waar we oefenden met
creatieve werkvormen. Ons 5-jarig bestaan als
Taalkamer met geweldig eten, spelletjes, bingo en
een djembé- en dabkeworkshop. De speurtocht
door de stad aan het eind van het seizoen. Het
samen poffertjes eten. De start van het nieuwe
seizoen met Chinees eten en recentelijk het
gezellige Sinterklaasfeest. Wat een creativiteit,
gezelligheid, originaliteit en organisatietalent zit
er in ons! 

Het is bijna kerst. Tijdens de kerstvakantie zijn we
dicht. En dat is ook weer fijn. Het is ook goed om
aan het eind van het jaar even uit te rusten. Zodat
we opladen voor het nieuwe jaar. Ook in het
nieuwe jaar zullen we elkaar ongetwijfeld gaan
zien bij een gezamenlijke workshop in de
Taalkamer, bij de afsluiting van het seizoen en de
start van het nieuwe. Leuke momenten om naar
uit te kijken. Maar net zo belangrijk zijn al die
kleine momenten dat jij in de Taalkamer contact
hebt met onze deelnemers. De momenten
waarop je echt luistert naar hun verhaal en
aandacht hebt voor hun situatie. Daaruit blijkt dat
we meer zijn dan een plaats waar taal wordt
uitgewisseld. We hopen natuurlijk dat mensen
vooruitgang boeken. Maar nog belangrijker is dat
mensen in een ontspannen en gezellige sfeer zich
iets meer verbonden gaan voelen met het land
waar ze nu wonen. Dank je wel voor je geweldige
bijdrage hieraan dit jaar!

Fijne en ontspannen feestdagen gewenst!

Carine Heinhuis
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E V E N  V O O R S T E L L E N :  J O S H U A  B L A C K M O R E

W I S S E L E N  V A N  G R O E P  

Mijn naam is Joshua Blackmore. Ik ben 48 jaar en woon
samen met mijn vrouw en kinderen in Leusden. In het
dagelijks leven ben ik bakker. Daar ben ik al op mijn
17e mee begonnen. Omdat ik 4 dagen per week werk,
heb ik wat tijd over voor vrijwilligerswerk. Ik vind het
leuk om zo allerlei mensen te ontmoeten. In de
Taalkamer ben ik gastheer. Daar geniet ik van. Het is
leuk om mensen, uit allerlei culturen, welkom te heten.
Ik ben vanaf de start betrokken bij de Taalkamer en
het is mooi om te zien hoe het gegroeid is.

Deelnemers vragen regelmatig of ze naar een
andere groep mogen, bijvoorbeeld omdat ze
naar een hoger niveau willen. De coördinatoren
hebben besloten dat er voortaan twee
weegmomenten komen, vóór de kerst en vóór
de zomer. Deelnemers die naar een ander
niveau willen worden dan besproken met de
begeleiders. Maar jullie kunnen zelf ook
deelnemers aandragen waarvan je denkt dat ze
in een andere groep beter op hun plek zijn.
Meld dat in de begeleidersgroep, dan kunnen je
collega’s ook hun mening geven.

R O O S T E R  2 0 2 3
In de kerstvakantie wordt het rooster voor de
periode 3 februari - 7 juli 2023 gemaakt. Mail de
vrijdagen waarop je niet kunt vòòr 23 december
naar: huiskamer033@gmail.com.

Heb jij ook wel eens spullen over - kleding, meubels, huisraad - waarvan je
denkt: ik wil het niet op Marktplaats zetten maar liever geven aan iemand
die het heel hard nodig heeft? Denk dan eens aan een oproepje in de
Facebookgroep ‘Welkom in Amersfoort’. 

Bedankt voor jullie enthousiaste reacties op
deze nieuwsbrief! We maken 'm met elkaar! 
Of zoals dat in goed Nederlands heet: het is
teamwork. In februari 2023 komt de volgende
nieuwsbrief uit. Wil je iets delen, heb je een tip?
Een leuke anekdote uit een taalles? Of
bijvoorbeeld een interessant lesidee? Meld je
vooral! Dat kan vanaf nu via mail:
huiskamer033@gmail.com of stuur een privé
berichtje naar Fajari, Leontina of Sanne. Onze
telefoonnummers staan in de vrijwilligers
whatsappgroep.

T E A M W O R K

mailto:huiskamer033@gmail.com
mailto:huiskamer033@gmail.com


Ben jij weleens op zoek naar tips voor een creatieve werkvorm tips? Hieronder vind je een
paar tips uit onze eigen Taalkamerpraktijk en geïnspireerd op die van de Zinmaker op
Instagram. 

Woorden van de Week
Elke week begint de B2 groep met een ‘Woorden van de Week’ moment. De deelnemers
bespreken met elkaar tegen welke Nederlandse woorden/uitspraken ze de afgelopen week zijn
aangelopen. Bespreek de situaties en oefen eventueel de correcte zinnen/woorden. Met deze
werkvorm oefenen de deelnemers woorden en zinnen uit hun eigen dagelijks leven, een mooie
oefening niet waar?

Opwarmer
Eens op een andere manier praten over het weekend? Laat de deelnemers vertellen over hun
weekend, waarbij ze om de paar minuten wisselen van emotie. Dus eerst zijn ze vrolijk, dan
ontspannen, dan verdrietig, en ga zo maar door. Deze tip komt van de Zinmaker op Instagram
(@de_zinmaker).

Vliegenmepper
Geef de deelnemers een vliegenmepper en bereid vragen met antwoordkaartjes met woorden
of afbeeldingen voor. Laat de deelnemers om een tafel staan met de antwoordkaartjes en stel
een vraag. Wie het eerst mept op het juiste antwoordkaartje, mag het kaartje houden. Diegene
met de meeste kaartjes heeft uiteraard gewonnen! Verderop in de nieuwsbrief vind je
‘winterkaartjes’. Een vraag zou kunnen zijn: Wat zet je op je hoofd als het koud is? Veel plezier
met het verzinnen van de vragen. Maar dit spel is het hele jaar een hit;-) Marjorie: “Dit vinden ze
meestal leuk en ze worden er fanatiek van!” Bedankt Marjorie voor deze tip!
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C R E A T I E V E  W E R K V O R M E N

Tips uit de training
Eerder dit jaar kregen we een training
creatieve werkvormen van Marielle de
Rooij. Je kunt haar tips voor werkvormen
volgen op Instagram via
www.instagram.com/welkomindeles/. 
Bij deze foto die Marielle op Instragram
deelde schrijft ze dat de cursisten samen
een lichaam op papier tekenen en er alle
woorden bij schrijven die ze kennen.
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OP 2 DECEMBER
KWAM SINTERKLAAS

LANGS BIJ DE
TAALKAMER. HIJ HAD
VOOR IEDEREEN EEN

VERRASSING!



12 december Werken aan verstaanbaarheid en uitspraak
14 december Taalcoaching in groepen
16 januari 2023 Eenvoudig communiceren = makkelijk praten

30 december, 6 januari kerstvakantie, 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

Onderstaande webinars staan op de planning, je kunt ze live volgen of later kijken op een
moment dat het jou uitkomt. Wel eerst even aanmelden.

Kijk ook op hetbegintmettaal.nl/agenda/
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AGENDA

In de leerkamer in de kerk staat een kast vol Taalkamer-spullen. Ook
spelletjes, boeken en materialen die jullie kunnen gebruiken voor de
lessen. Op onze website staat een overzicht met wat zich allemaal in
de kast bevindt, onder het extra lesmateriaal. Dat wordt nog
aangevuld met voorbeelden wat je met dat materiaal kan doen. Als je
je les voorbereidt kan je op dat overzicht zien of er materiaal bij zit
wat je kan gebruiken. Als je ergens meer over wilt weten kan je dit
vragen aan de coördinatoren.

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?

 
Leontina:

"Ik volgde in september online de workshop ‘Eenvoudig communiceren = makkelijk praten’
van ‘Het begint met taal’. Deze workshop is voor taalvrijwilligers of mensen die vaak
communiceren met anderstaligen. Ik vond het echt een leuke workshop, het duurde ook
maar een uurtje en is gratis. Je staat stil bij de vraag hoe je korte én goede zinnen maakt,
zodat een ander je beter kan begrijpen. Zelf loop ik er ook wel eens tegenaan dat ik iets
vraag of vertel tijdens een les en dat de cursist mij glazig aankijkt: wat bedoelt ze? Je wilt het
dan anders formuleren, maar hoe? Tijdens deze workshop leer je dat en krijg je ook tips bij
communicatie. Een aanrader dus!"

https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-spreektaal-12-oktober/
https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-spreektaal-12-oktober/


* We feliciteren alleen nog de deelnemers, niet de vrijwilligers. Dus bij deze allemaal alvast voor
het hele jaar gefeliciteerd! 

* Eén iemand feliciteert de deelnemers namens de hele Taalkamer. Nu doet Sanne dat, maar het
logischer zijn als één van de taalbegeleiders van die groep dit voortaan doet. Dus als iemand dit
voor zijn/haar groep wil doen, laat het weten aan Sanne. De andere vrijwilligers hoeven dan geen
felicitatie meer te sturen. De deelnemers zullen elkaar nog wel feliciteren.

* Ook andere berichten, zoals iemand welkom heten in een appgroep, doen we namens de hele
Taalkamer. 

* Op donderdag stuur je je uitnodiging. De meesten van jullie vinden het wel prettig te weten wie
er wel en niet komen. In plaats van alle reacties apart te beantwoorden kan je ‘s avonds in één
bericht reageren.

* Tip 1: je kan groepsmeldingen dempen. Je ontvangt nog wel berichten die naar de groep worden
gestuurd, maar je telefoon trilt niet of maakt geen geluid als ze worden ontvangen.

* Tip 2: je kan ook emoji-reacties gebruiken, als je het bericht selecteert waar je op wilt reageren.
Deze zie je wel maar je telefoon trilt niet of maakt geen geluid als ze worden ontvangen.

WHATSAPPBELEID
Soms komen er veel appjes binnen in de
verschillende appgroepen van de Taalkamer.
Die berichten zijn soms informatief en
verbindend, maar de hoeveelheid kan ook
irritatie geven. Om het aantal terug te dringen
gaan we het vanaf nu als volgt doen:
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EN VERDER WENSEN WE IEDEREEN.. .


