
Beste mensen, 

Allereerst wens ik namens het bestuur van Taalcoaching Capelle 
jullie allemaal een heel gelukkig en voorspoedig 2022. We hopen dat 
we een jaar tegemoet gaan waarin we wat meer onbekommerd 
kunnen leven en wat betreft ons mooie vrijwilligerswerk zorgeloos 
met onze taalvragers aan de slag gaan. Het afgelopen jaar heeft 
natuurlijk ook op ons werk en op onze organisatie een behoorlijke 
wissel getrokken. Misschien een enkel cijfer ter illustratie: 

Afgelopen jaar hebben we een verloop in ons vrijwilligersbestand 
gekend van 33%! Vooral dankzij een actief wervings- en pr-beleid 
o.l.v. Monique de Laat zijn we erin geslaagd om dat tekort bijna 
volledig te compenseren zodat we nu weer 109 taalcoaches in ons 
bestand hebben. In het verloop spelen factoren als corona, eigen 
gezondheid, mantelzorg en verminderde motivatie (als gevolg van 
corona) een belangrijke rol. Bijzonder triest is geweest het overlijden 
van één van onze vrijwilligers Menno Lincklaen Arriens. Hij was 71 
jaar.  

Kijkend naar de taalvragers  zien we een nog forsere dynamiek: drie 
kwart van het beginbestand 2021 is uitgestroomd, waar zeker in de 
tweede helft van het jaar een aanzienlijk aantal nieuwe aanmeldin-
gen tegenover stond: we begonnen met 150 leerlingen en datzelfde 
aantal staat ook eind van 2021 in onze boeken.  

Naar bovenstaande ontwikkelingen kijkend, begrijpt u dat er in het 
afgelopen jaar een groot beroep is gedaan op onze administratieve 
collega’s, en op onze intakers (tevens coördinatoren). Daar kwam 
nog eens bij de introductie van een nieuw systeem “Match”, wat 
natuurlijk altijd met de nodige kinderziektes gepaard gaat. Jos Kruter 
heeft daar veel energie in gestoken samen met de dames van onze 
administratie Roelie, Wil, Inge en Marijke (die hopelijk snel weer 
gaat herstellen). Behalve hen wil ik ook onze intakers/coördinatoren 
(naast Jos)  Claire, Carina, Theo en Jan van harte bedanken.  

Als ik toch bezig ben: John Riper heeft samen met Jos een belangrij-
ke rol gespeeld in de afstemming met onze netwerkorganisatie Het 
Begin Met Taal, eigenaar van Match. John was ook degene die onze 
website www.taalcoachingcapelle.nl vernieuwd heeft: die is nu nog 
gebruiksvriendelijker en professioneler gemaakt.  
In één adem wil ik dan ook onze maandelijkse nieuwsbrief vermel-
den, die door hem gemaakt wordt: uit reacties van jullie kant en ook 
van externe relaties blijkt hoezeer vormgeving en inhoud gewaar-
deerd worden. Zeker in tijden waarin normale communicatie lastig 
is, is zo’n nieuwsbrief een onmisbaar instrument om jullie te infor-
meren en betrokken te houden.  

In het afgelopen jaar hebben we helaas maar een paar keer ons 
Praathuis kunnen organiseren, één keer gecombineerd met de ver-
kiezing van de Taalcoach van het Jaar in oktober: bij uitstek een 
gelegenheid om ons mooie vrijwilligerswerk meer publiciteit te ge-
ven. Hanne Groenendijk kreeg uiteindelijk de trofee uitgereikt door 
wethouder Harriët Westerdijk, maar wat nog mooier was zijn de 
verhalen van Hanne, en haar twee collega’s Ingrid Voorthuis en Theo 
Dirks over m.n. hun vrijwilligerswerk als taalcoach: duidelijk komt 
naar voren hoe zinvol ons werk is, hoe belangrijk voor de ontwikke-
ling van de taalvragers en hoe terecht de term ‘coaching’ is in com-
binatie met de taal. We willen dit jaar die verkiezing in een nieuw 
jasje steken, daar hoort u later meer over. 
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Woensdag 26 januari: Training voor nieuwe taalcoaches, door 
Inge Olivier (digitaal) 

Donderdag 3 februari: Tijdens de Nationale Voorleesdagen gaan 
we 3 februari vóór de bibliotheek tussen 11 en 14 uur weer nieu-
we vrijwilligers werven, uiteraard met als lokkertje de heerlijke 
brownies van Jolanda (van B&D). Hopelijk net zo succesvol als de 
laatste in oktober (toen goed voor 12 nieuwe vrijwilligers)! 

Agenda 

Pubquiz uitgesteld naar later tijdstip 
Omdat er te weinig aanmeldingen waren is besloten de pubquiz, 
die voor donderdag 13 jan gepland stond, uit te stellen. Het liefst 
willen we hem een van de komende maanden ‘live’ organiseren 
bij Brownies & Downies. Wat in het vat zit verzuurt niet! 
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In het afgelopen jaar is de samenwerking met onze partners in 
het Digitaalhuis geïntensiveerd: door de gemeenteraad is een 
aanpak laaggeletterdheid vastgesteld waaraan we de komende 
jaren uitvoering gaan geven. Als Stichting Taalcoaching hebben 
we het voortouw genomen bij de oprichting van twee Digitaal-
punten in de wijken Middelwatering en Schenkel en samen met 
Yvonne Polman, die per 1 oktober gestart is als coördinator van 
het Digitaalhuis, gaan we dat verder uitbouwen: op dit moment 
zijn er 6 vrijwilligers van onze kant die samen met de 5 vrijwil-
ligers van het Centrale Taalpunt in de bieb de komende tijd 
intensief gaan samenwerken. Ook zijn we gestart met een pro-
ject “Voor jou en je kind’ op een basisschool in Schenkel: de 
bedoeling is om dat het komende jaar bij gebleken succes ook 
op nog één of meerdere scholen te gaan invoeren.  

De samenwerking met de bibliotheek liep het afgelopen jaar 
gesmeerd: de ‘oude’ directeur Conny Reijngoudt droeg in het 
najaar het stokje over aan Dionne Dinkhuijsen die daarmee 
onze nieuwe huisbaas is geworden.  

In het komende jaar gaan we per kwartaal een bijeenkomst 
organiseren voor geïnteresseerde taalcoaches om intensief er-
varingen uit te wisselen en van elkaar te leren, dit mede gesti-
muleerd door een zeer geslaagde sessie met onze ‘Chinese’ 
taalcoaches in het afgelopen jaar. Theo Dirks en Truus Meijer 
nemen deze taak op zich. Het kan een waardevolle aanvulling 
zijn op de hopelijk weer terugkerende maandelijkse Praathuis-
bijeenkomst bij onze gastvrije Jolanda en haar team van Brow-
nies & Downies. 

Wat zal 2022 ons brengen? Dat is natuurlijk moeilijk te voor-
spellen. Wat ik zeker weet is dat we als bestuur ons uiterste 
best blijven doen om Capelse burgers die een beroep op ons 
doen te helpen met onze taal, en om jullie, onze vrijwilligers, zo 
goed mogelijk te ondersteunen. We zijn er trots op dat we een 
organisatie zijn die uitsluitend met vrijwilligers werkt (gesteund 
door de gemeente Capelle). Samen met jullie en met onze ex-
terne partners, gaan we ook in het komende jaar geïnspireerd 
aan de slag.  

Nogmaals, een gelukkig nieuwjaar! 

Namens het bestuur van TC 
Harrie Sprengers, voorzitter 
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6 digitaalpunters van Taalcoaching worden vrijwilliger bij de 
bibliotheek 
Dinsdag 11 januari vond het eerste echte werkoverleg plaats o.l.v. Yvon-
ne Polman met (bijna) alle vrijwilligers van het centrale Taalpunt en de 
decentrale Digitaalpunten. De aanwezige vrijwilligers van Taalcoaching 
stemden allemaal in met het aangaan van een overeenkomst als vrijwil-
liger bij de bibliotheek. Daarmee is de opstartfase van de twee Digitaal-
punten waarin we als Taalcoaching het voortouw namen, met succes 
afgerond: een resultaat waar we een klein beetje trots op zijn.  

 

  

 

 
Charlotte Lankhuijzen is 73 jaar en sinds vorig jaar 
taalcoach. U kent Charlotte wellicht van haar oproep 
in de IJssel en Lekstreek. Charlotte is op zoek naar 
een donornier met bloedgroep O+. 

Ondanks dat haar nieren hard achteruitgaan in func-
tie, heeft ze er toch voor gekozen om vrijwilligers-
werk te gaan doen bij Taalcoaching Capelle. Charlotte 
vindt het erg leuk om taalcoach te zijn. Het geeft veel 
voldoening om te zien dat leerlingen vorderingen 
maken. Ze leert ook van haar leerlingen. Ze is al 27 jaar taalmoeder ge-
weest voor buitenlandse kinderen op een lagere school. Door corona is de 
school hier helaas voorlopig mee gestopt. Via internet kwam Charlotte er-
achter dat je ook Taalcoach kunt worden bij onze stichting. Door haar lange 
ervaring op het gebied van taal, kon ze gelijk aan de slag 

Charlotte heeft een heel gemotiveerde leerling uit Duitsland. De eerste les 
staat in het teken van kennis maken met elkaar. Waar komt de leerling 
vandaan, wat zijn de hobby's en wat is de werkervaring? Daarna vraagt ze 
waar de leerling moeite mee heeft en wat ze wil leren. 

De leerling die ze nu heeft, heeft een aardige woordenschat, maar heeft 
moeite om verhalen te maken en te begrijpen. Ze geeft haar iedere week 
een tijdschrift mee en haar leerling haalt daar een artikel uit waar ze in 
geïnteresseerd is. Ze gaat dit artikel thuis goed lezen en zoekt dan de woor-
den op die ze niet begrijpt. De week erna praten ze samen over het artikel. 

Haar andere leerling belde te vaak af en als ze wel kwam dan wilde ze graag 
dat Charlotte zaken voor haar ging regelen met de huisarts en de IND. Hier-
voor heeft ze haar doorverwezen naar Welzijn Capelle. Charlotte wil graag 
helpen op het gebied van taal en voor maatschappelijke problemen moeten 
mensen ergens anders zijn. Met deze leerling is ze dan ook terecht gestopt. 

Wethouder Wilson komt op de (digitale) koffie bij Taal-
coaching Capelle 

Op 13 januari jl. ging Marc Wilson digitaal in gesprek 
met vrijwilligers van Taalcoaching Capelle: hij maakt een 
soort koffie-estafette langs alle Capelse vrijwilligersorga-
nisaties om goed geïnformeerd te blijven over het wel 
en wee, over wensen en knelpunten en om hen zo nodig 
een hart onder de riem te steken. 

Van de kant van Taalcoaching deden, naast 10 taalcoa-
ches ook drie leerlingen mee met deze ontmoeting die 
in een heel ontspannen en enthousiaste sfeer verliep. 
Daartoe uitgenodigd vertelden de leerlingen (afkomstig 
uit Polen, Hongarije en China) over wat de lessen van 
Taalcoaching voor hen betekenden. Taalcoaches gaven 
voorbeelden van  leerlingen die door het leren praten 
van onze taal meer zelfvertrouwen kregen, gesprekken 
durven aan te knopen met buren, een vervolgstap 
zetten naar vrijwilligerswerk of zelfs een betaalde baan. 
Op de vraag van Marc Wilson waarom zij gekozen had-
den voor taalcoaching kwamen heel verschillende, 
mooie antwoorden met als rode draad enerzijds de 
behoefte om mensen te helpen en anderzijds hoeveel je 
ervoor terugkrijgt in termen van waardering en soms 
zelf vriendschappen. Dat laatste vormde voor de wet-
houder aanleiding om door te vragen naar welke gren-
zen je als vrijwilliger stelt. Het blijkt dat iedere taalcoach 
een grote mate van vrijheid heeft om de eigen grenzen 
te bepalen, maar natuurlijk moet oppassen dat je niet in 
een rol van maatschappelijk werker terecht komt: van 
belang is het tijdig doorverwijzen naar andere instan-
ties.  

Aan de twee aanwezige bestuursleden van Taalcoaching 
Capelle vroeg de 
wethouder of de 
organisatie niet te 
groot wordt om 
uitsluitend met 
vrijwilligers te wer-
ken.  Voorzitter 
Harrie Sprengers 
benadrukte dat het 
een bewuste keuze 
is om altijd en uitsluitend met vrijwilligers te blijven 
werken. Dankzij de gekozen organisatievorm (met onder 
meer 5 coördinatoren en 4 medewerkers op de admi-
nistratie) en vooral door een klimaat waarin iedereen 
enthousiast blijft en elkaar inspireert lukt het om aan de 
groeiende vraag naar taalcoaching te blijven voldoen. 
Monique de Laat, verantwoordelijk bestuurslid voor 
o.m. de werving van vrijwilligers,  gaf aan dat op vele 
manieren Taalcoaching werkt aan haar naamsbekend-
heid. In steeds meer eerste contacten wordt duidelijk 
dat ‘Taalcoaching Capelle’ voor steeds meer Capellena-
ren en Capelse organisaties een begrip aan het worden 
is, iets wat de wethouder uit zijn eigen praktijk kan on-
derschrijven: “ Het mooie aan deze organisatie is dat 
jullie inderdaad  zo zichtbaar zijn. Jullie benutten elke 
mogelijkheid om jezelf te profileren en nieuwe coaches 
te werven. Dat is heel knap! Complimenten!”, aldus een 
enthousiaste wethouder.  

Lees hier het onverkorte persbericht 

CD’s met kinderliedjes voor je lessen of je (klein)kinderen? 

Onze Roelie heeft er een aantal weg te geven voor de liefhebbers. Stuur 
haar even een mailtje! 

Taalcoaching is er voor TAAL 
Heeft uw leerling nog andere hulpvragen, verwijs hem of haar dan 
door naar Welzijncapelle. 

Hier kan men o.a. terecht voor maatschappelijk werk, buurtmoe-
ders, vluchtelingenwerk, jongerenwerkers, schuldhulpverlening en 
buurtbemiddeling. 

  

 ?
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