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Agenda 

 
Beste collega’s, 

Corona houdt ons voorlopig in de greep. 
Taalcoaching zoals we dat gewend waren zal nog 
een poos op zich laten wachten. Gelukkig zijn er 
alternatieven, ook al kan helaas daar niet iedereen 
gebruik van maken. Doet u het al, via het 
beeldscherm? Fijn, gaat u daar alstublieft mee 
door. Doet u het nog niet en wilt u het graag leren 
of proberen? Graag! In deze nieuwsbrief vindt u 
wat handvatten. Ook uw coördinator zal u graag 
verder helpen. 
Wat het gewone leven betreft, nou ja, wat is nog 
gewoon in deze tijden, probeer er vooral wat 
moois van te maken in deze grijze dagen. Wij 
wensen u daarbij veel geluk toe en natuurlijk een 
goede gezondheid! 

Op de website 
• Impressie van een les in de bibliotheek (filmpje) 

• Kandidaten voor de verkiezing Taalcoach van 
het jaar stellen zich voor 

• Regels voor lesgeven in de bibliotheek 
 

 
Waarom een verkiezing Taalcoach van 
het jaar? 

Laat er geen enkel misverstand over bestaan, dat 
wij enorm veel waardering hebben voor al onze 
vrijwilligers. Het doel van deze verkiezing is uw 
werk als taalcoach meer naar buiten te brengen, 
meer bekendheid te geven aan onze stichting in de 
week van het Nederlands. 
Als straks een winnaar in het zonnetje wordt gezet, 
willen we iedereen die zich als vrijwilliger voor ons 
inzet daarin laten delen. Vergeet u niet te 
stemmen vóór 7 oktober? U hebt van ons een mail 
gekregen op 29 september. Hier nog even een link 
naar het document waarin de kandidaten zich 
voorstellen. 

Leer jij graag nieuwe dingen? 

 
Kijk dan eens eens naar de agenda, 
tips en informatie op de website van 
onze partner Het begint met taal en 
vind seminars, trainingen en 
materiaal die u vooruit kunnen 

helpen. 
 

De regels in de bibliotheek 

Ze (kijk hier) zijn nog steeds van toepassing en van 
belang, nu eigenlijk weer meer dan ooit. Daarnaast 
heeft het personeel ons gevraagd om u er nog eens 
op te wijzen, dat u zich strikt aan de looprichting in 
de bibliotheek moet houden en altijd uw badge 
moet dragen. Dank u voor uw medewerking. 

Leer lesgeven via video. Dit is uw kans! 
Geef u op! 

Een praktische, korte training lesgeven via 
videoverbinding. Die wil het kenniscentrum van 
Welzijn Capelle organiseren bij voldoende 
belangstelling. We hebben met hen afgesproken 
dat we zullen inventariseren wie van onze 
taalcoaches belangstelling hebben. Geef u dus snel 
op via administratie@taalcoachingcapelle.nl 

 

Week tegen Eenzaamheid 

Van 1 tot en met 8 oktober is de  
Week tegen Eenzaamheid. Welzijn  
Capelle organiseert dan een aantal activiteiten en 
projecten rondom eenzaamheid. Van 2 - 4 oktober 
is het verwenweekend in het nieuwe Huis van de 
Wijk Oostgaarde. Zaterdag 3 oktober zijn er 
koffiedates voor Capellenaren en vluchtelingen in 
Huis van de Wijk Middelwatering. En dat is niet 
alles! Lees meer op de website van Welzijn Capelle. 

 
Koffietijd: In gesprek met een vluchteling 

Wie wel eens nieuwsgierig is naar die Syrische 
buurman, of die Eritrese jongere bij de buurtsuper, 
krijgt misschien antwoord op veel vragen bij 
‘Koffietijd’ op zaterdag 3 oktober, van 11.00 tot 
13.00 uur in het Huis van de Wijk, Reigerlaan 66, 
Middelwatering. Meldt u zich wel even aan. 
 

• Week van het Nederlands 3 t/m 10 oktober 

• In gesprek met een vluchteling 3 okt. 11 uur 

• Week tegen eenzaamheid 1 t/m 8 oktober 
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Deze maand: Wim van den Bremen 
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Wim heeft HBO-studies afgerond in cultuurtechniek, 
bedrijfsleiding en sociaal-maatschappelijke vraagstukken, 
maar niet in taal. Liefde voor taal heeft hij van zijn ouders 
meegekregen. 

Sinds 1999 doet Wim aan taalcoaching. Eerst via 
Vluchtelingenwerk, later in conversatiegroepen bij het 
Nivon voor studenten aan Erasmus en het HBO. Omdat die 
studenten wel kansen kregen en veel Capellenaren niet, is 
hij samen met een buurtmoeder met Marokkaanse wortels 
in Oostgaarde in het buurthuis begonnen. 

“Kassem Taha deed zoiets bij het CMC in Schenkel. Toen 
we dat van elkaar merkten zijn we samen gaan zitten en 
hebben we CMC taalcoaching opgezet. Belangrijk was om 
de manier waarop we met de leerlingen omgingen te 
ontwikkelen. Dus respect voor alle geloven, gelijkwaar-
digheid van mannen en vrouwen maar ook respect voor 
ieders eigen culturele bagage.” 

Ze ondervonden daarbij veel tegenwerking van de 
gemeentelijke afdelingen sociale zaken en welzijn, die 
andere organisaties subsidieerden en hen niet, omdat ze 
niets zagen in die vrijwilligers.“Maar wij redden het met de 
hulp van René Binnendijk, die voor banen moest zorgen en 
ons faciliteerde. O.a. met het in kunnen zetten van ons 
aller Inge.” 

Ze hebben die organisatie vervolgens professioneel 
opgezet en kregen uiteindelijk veel waardering. Na de 
komst van Ria Hoes heeft Wim zich daar teruggetrokken 
en is de organisatie overgegaan in de stichting die het nu 
is.   

“Het werken met al die leerlingen heeft me geleerd hoe zij 
leven en wat zij belangrijk vinden. Dat is voor mijn leven 
nog steeds een belangrijke verrijking. De leerling die er 
uitspringt is een man met Berberwortels die hier 
elektrotechniek studeerde. Hij had het Nederlands nodig 
voor zijn studie, maar hij wilde daarna terug naar Marokko 
om daar een eigen bedrijf op te zetten. Tijdens de lessen 
vertelde hij mij dat hij zo boos was op het beleid van de 
Marokkaanse koning dat hij hem wilde vermoorden. Ik heb 
hem uitgelegd dat ik zijn boosheid begreep, maar moorden 
niet zo effectief vond om beter beleid te bereiken. Ik 
constateer nog steeds met genoegen dat de koning nog 
leeft.”   

Tips heeft Wim zat, maar niet iedereen heeft die nodig. 

Wel vraagt hij  aandacht voor de grotere dienstbaarheid en 

wellevendheid die verreweg de meeste van onze 

leerlingen hebben, in vergelijking met veel Nederlanders. 

Dat kunnen we in ons eigen leven overnemen. 

In plaats van ons Praathuis 

Onze nuttige en populaire Praathuizen kunnen 
voorlopig niet doorgaan. Mocht u echter zin 
hebben om met een klein gezelschap taalcoaches 
ervaringen uit te wisselen onder het genot van een 
drankje bij Brownies & downieS, laat dat ons dan 
weten via onze administratie. Dan kijken wij hoe 
we dit kunnen organiseren. Handig als u ook 
aangeeft welke dag(en) van de week u kunt. 

 
Workshops en trainingen CapelleDoet 

Genoeg voor u te doen in het najaar! Klik op het 
plaatje voor meer informatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Twee koffie cadeau!  

Het aantal taalvragenden blijft groeien, dus ook onze 

behoefte aan gemotiveerde taalcoaches. Helpt u ons aan 

een gemotiveerde taalcoach, dan geven wij u graag twee 

koffiebonnen, te besteden bij Brownies & downieS. 
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