
Taalcoaching Capelle werft nieuwe vrijwilligers 
tijdens wandeling door Oostgaarde 

Vrijdag 28 mei jl. organiseerde Welzijn Capelle samen met een 
aantal andere vrijwilligersorganisaties een wandeling door Oost-
gaarde. Langs de route van 6,5 km stonden kramen waar deze  
organisaties zich konden presenteren aan voorbijgangers.  

Via de website van NLdoet hadden zich alleen al voor Taalcoa-
ching Capelle 7 vrijwilligers opgegeven. Er stond een kraam aan 
de Linie bij het Huis van de Wijk Oostgaarde. Bestuursleden en 
vrijwilligers stonden gewapend met heerlijke brownies (van Brow-
nies&Downies op het Stadsplein) en mandarijntjes als ‘lokmiddel’ 
om met mensen in gesprek te komen. Het was voor het eerst 
sinds lange tijd dat de zon scheen en er veel mensen op pad wa-
ren. Vanuit het Huis van de Wijk startten een aantal koppels van 
vrijwilligers en taalvragers voor een wandeling door Oostgaarde. 
Het was een bijzonder warme dag en het bleek uiteindelijk voor 
een aantal deelnemers een pittige wandeling. In de laatste groep 
die binnenkwam zat Khadija. Ze was ontzettend blij en enthou-
siast over alles wat ze in Oostgaarde had gezien en de bijzonder 
aardige mensen die ze onderweg had ontmoet. 
 
Het blijkt iedere keer weer dat veel mensen bereid zijn om 1 uur-
tje in de week mede-Capellenaren te helpen hun taal te verbete-
ren. Zeker nu de coronamaatregelen versoepeld worden, is er 
extra animo om als taalcoach aan de slag te gaan. In de centrale 
bibliotheek kan dat op een veilige manier, maar ook op vele ande-
re plekken in de Capelse wijken. 

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van 

Stichting Taalcoaching Capelle 

 
 Agenda Bibliotheek aan den IJssel 
 Agenda Wat is er te doen in Capelle 
 
 
Onze website www.taalcoachingcapelle.nl wordt binnenkort ver-
nieuwd. De “links” veranderen dan ook, dus die geven we even niet. 
Bezoek ’m af en toe en je ziet het als eerste  
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   Kletsmaatjes: van noodgreep naar nieuwe kansen 

“Wie had dat een jaar geleden 
gedacht? Een initiatief uit nood 
geboren, in een tijd dat ontmoe-
tingen schaars en onmogelijk 
werden en met als uitgangspunt 

dat het tijdelijk was. Nu, ruim een jaar later heeft Klets-
maatjes haar bestaansrecht bewezen en lijkt het erop dat 
deze laagdrempelige, online vorm van taalcoaching een 
blijvertje is.” Zo begint Sylvia de Groot Heupner 
van onze partner “Het begint met taal” haar 
blog ter gelegenheid van de eerste verjaardag 
van Kletsmaatjes.  

Onze felicitaties! Lees hier de hele blog.   

De website 

Aanpak Laaggeletterdheid en vorming van decentrale 
DigiTaalpunten: een tussenstand 

Al eerder berichtten wij over het plan om in Capelle aan den IJssel in 
alle wijken zgn. DigiTaalpunten te gaan inrichten, te beginnen in Mid-
delwatering en in Schenkel. Dit als onderdeel van het gemeentelijk 
beleid inzake Laaggeletterdheid. Onze stichting heeft op zich geno-
men om een voortrekkersrol te vervullen bij de realisatie van die 
twee DigiTaalpunten, in afwachting van het aantrekken van een coör-
dinator in dienst van de bibliotheek. Monique en Harrie zijn degenen 
die deze uitdaging hebben aangenomen. Monique vertelt wat de 
laatste ontwikkelingen zijn: 

• We hebben 7 vrijwilligers gevonden die bereid zijn om in de 
startfase vanaf 1 september tot 1 januari intakes te gaan verzor-
gen in beide wijken. 

• We hebben een werkproces gemaakt van een aantal stappen, te 
beginnen bij de balie van het Huis van de Wijk (aanmelding) via 
onze administratie (koppeling met beschikbare intaker), het feite-
lijke intakegesprek en het advies wat daaruit volgt (verwijzing). 

• We zijn aan het inventariseren welke sleutelfiguren in beide wij-
ken (professionals en actieve buurtbewoners en vrijwilligers) als 
eersten bereikt moeten worden en natuurlijk enthousiast ge-
maakt moeten worden, zodat zij bewoners die daarmee gebaat 
zouden zijn, naar het Huis van de Wijk weten te krijgen. 

Harrie vult aan: heel belangrijk is ook  dat er in die Huizen van de 
Wijk een breed en aantrekkelijk aanbod is/komt van allerlei activitei-
ten, natuurlijk ook op het gebied van taal en digitale hulp maar ook 
breder. Een bruisend Huis van de Wijk maakt de drempel naar het 
daar gevestigde DigiTaalpunt lager, en omgekeerd kan een toeloop 
naar dat DigiTaalpunt op zijn beurt zorgen voor meer reuring in het 
Huis van de Wijk.  

Monique: “We gaan de komende tijd van alles uitproberen; wat goed 
werkt houden we erin, wat minder aanslaat skippen we. Zo gaan we 
b.v. een flyer maken voor bewoners, die de eerder genoemde sleu-
telfiguren kunnen gebruiken in hun contact met die bewoners, maar 
die we ook op een aantal slimme plekken in die wijken verspreiden 
(voedselbank/huisartsenposten/scholen e.d.). We willen voor de in-
takers een goede sociale kaart zodat ze voor andere vragen dan waar 
de intake voor bedoeld is, mensen gericht kunnen doorverwijzen.” 

Tot slot vertelt Harrie nog dat in de gesprekken in beide wijken door 
onze gesprekspartners het belang benadrukt werd van het werken 
aan ‘vertrouwen’: bewoners en al die ‘sleutelfiguren’ moeten gelei-
delijk aan het vertrouwen krijgen dat er na de intake ook echt  we-
zenlijke stappen gezet worden op weg naar de oplossing van het 
probleem waarmee die bewoner bij ons komt. Dat is een opdracht 
voor alle betrokken partijen in dit proces. 

Hebt u n.a.v. dit interview nog vragen of wilt u mee doen? Bel naar 
Monique ( 06 51 411 043) of Harrie (06 18 979 305) 
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Regels voor lesgeven in de bieb 
   

1. Vanaf 20 mei is 1-op-1 lesgeven weer beperkt moge-
lijk. 

2. Er zijn 5 tafels voor taalcoaching gereserveerd op de 
‘catwalk’ (de corridor links, een paar treetjes op). Ge-
bruik van andere tafels is niet toegestaan. 

3. Gebruik van de kuchschermen is verplicht. 
4. Er zijn 3 sessies per dag: 1 e uur: 10.00-10.50 uur, 2 e 

uur: 11.00-11.50 uur, 3 e uur: 12.00-12.50 uur. 
5. Reinig na afloop het scherm, de tafel en stoelen. 
6. Check beschikbaarheid en reserveer per mail, o.v.v. 

“tafel reserveren” . Geef de naam op van jezelf en 
van je leerling. In principe kan voor vier sessies voor-
uit worden gereserveerd. Je ontvangt een bevestiging 
per mail. We stellen een alternatief voor als je wens 
niet kan worden gehonoreerd. 

7. Onthoud dag, tijdslot (10, 11 of 12 uur) en je tafelnum-
mer. 

8. Blijf niet weg zonder je af te melden; graag zo lang 
mogelijk van tevoren. 

9. Kom niet te laat. Geef dat door aan je leerling! 
10. Tussen 10.00 en 11.00 (als de bieb officieel nog geslo-

ten is) word je stipt om 10.00 uur, samen met je leer-
ling binnengelaten door een van onze vrijwilligers bij 
de hoofdingang. Daarna gaat de deur weer op slot. 

11. Zowel jij als je leerling neemt bij binnenkomst een 
‘toegangsitem’ (lees: een mandje) mee en plaatst dat 
na afloop weer op de aangegeven plaats bij de ingang. 

12. Je komt samen met je leerling binnen. Na de les verlaat 
je samen met je leerling de bibliotheek, vóór het hele 
uur. 

13. Dit klinkt allemaal streng, maar besef daarbij dat de 
lessen niet mogelijk zouden zijn zonder de zeer bereid-
willige medewerking van de medewerkers van de bibli-
otheek. 

14. Houd altijd minimaal 1½ m afstand van anderen 
(behalve aan tafel met kuchscherm). 

15. Boeken pakken of zoeken in de bibliotheek is niet toe-
gestaan. 

16. Heb je hulp nodig van een vrijwilliger van de admi-
nistratie, ga dan niet naar het kantoor maar bel naar 
010-311.54.11 en ga naar het info-punt op de 1e eta-
ge. 

17. Maak geen gebruik van de kantine. 
18. Houd je aan de hoest- en niesvoorschriften (elleboog). 

Schud geen handen. Neem papieren zakdoekjes mee 
en zeg af bij verkoudheidsklachten en/of verhoging 
vanaf 38°C. 

19. Desinfecteer na afloop je tafel. 
20. Volg altijd de instructies van het personeel op. 
21. Wijk niet af van de door pijlen aangegeven looproutes. 
22. Om onnodig loopverkeer en verkwisting van lestijd te 

voorkomen, vragen wij je om eventueel benodigde 
kopieën of extra (dubbel) lesmateriaal van tevoren te 
regelen. 

23. Buiten de in 4. vermelde tijden staan de tafels ter be-

schikking van de bieb. Mocht je na 13 uur terecht wil-

len, bel dan naar de bibliotheek: 010-4503244 . 

 

  

 

Hadil, haar man, hun twee kin-
deren ontvluchtten met een paar 
familieleden de ellendige situatie 
in Syrië. Ze belandden in Capelle 
aan den IJssel. Hadil en haar man 
gingen naar een taalschool voor 
Nederlandse les. Bij Vluchtelin-
genwelzijn vertelden ze haar over 
Taalcoaching Capelle. Vervolgens ging ze naar het kantoortje in 
de bibliotheek. 

Hadil: ‘Op de taalschool leer je vooral grammatica, maar van een 
taalcoach leer je wat je nodig hebt voor het leven in Nederland.’ 
Twee jaar geleden werd ze gekoppeld aan taalcoach Hanne, die 
haar anderhalf jaar coachte. Eerst ontmoetten ze elkaar in de 
bibliotheek en al gauw bij Hadil thuis, anderhalf uur per week, om 
Hadil te helpen met bijvoorbeeld uitdrukkingen en uitspraak. Dat 
werden al snel meer uren. Hanne vertelde Hadil hoe het zat met 
Eneco, de belastingdienst, verzekeringen…Ook gingen ze bij vra-
gen van Hadil samen naar de gemeente, en zochten ze naar een 
geschikte opleiding en werk voor Hadil.  

 Hanne: ‘Na mijn pensioen ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk 
dat bij me paste. Ik hou erg van taal, schreef voor mijn werk altijd 
veel stukken, en ben toen onder andere taalcoach geworden bij 
Taalcoaching Capelle. Ik vind het erg leuk om mensen uit een 
ander werelddeel te leren kennen – en te ontdekken dat je eigen-
lijk zoveel gemeen hebt. Door Taalcoaching ontmoet ik jonge 
mensen, ook erg leuk. Hadil is slim, open en ondernemend.’  

In 2020 slaagde Hadil in één keer voor haar B1-Staatsexamen. 
‘Door Hanne, en doordat ik mijn Nederlands kon oefenen op mijn 
werk!’ De gemeente wees haar op een werkervaringsplaats bij de 
HEMA. Hadil solliciteerde. Uit een groep van bijna vijftien sollici-
tanten kregen zij en twee anderen na de proefperiode een baan 
aangeboden.  

Dit is een deel van een mooi interview van 
Welzijn Capelle met onze Hanne en Hadil. 
Dank je wel; het maakt ons blij! Lees hier 
het interview helemaal. En hier is de nieu-
we nieuwsbrief van Welzijn Capelle! 

ATTENTIE:  
Extranet aan-
melden gewij-

zigd 
 
Het Extranet van 
Het Begint met Taal 
biedt nuttig en leer-
zaam materiaal voor 
onze vrijwilligers. 
Menigeen stuitte 
echter weleens op 
problemen bij het 
inloggen. Daarom 
hebben we de aan-
meldprocedure 
aangepast. Je kunt 
deze vinden op onze 
website; log in op 
het Taalcoachplein; 
“ons lesmateriaal en 
handige websites”; 
item nr. 3. 

Reserveer nu! 
Er is nog voldoende 

plek! 
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