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Vluchtelingen zoeken een  
taalmaatje. Iets voor u?
Van de miljoenen mensen uit het Midden Oosten en Afrika die  
door oorlogsgeweld huis en haard verloren en in hun geboorte land 
niet langer veilig zijn, heeft Nederland er enkele duizenden opge
nomen. We noemen ze statushouders, mensen die in afwachting  
van een definitieve verblijfsvergunning huisvesting hebben gekre
gen. Dit jaar gaat het voor Den Haag in totaal om 1700 mensen.

Wat Gilde Den Haag daarom dringend nodig heeft zijn nieuwe taal
coaches, mensen zoals u en ik die goed Nederlands spreken, een ruim 
hart hebben en het bovendien leuk vinden met anderstaligen die als 
vluchteling naar ons land zijn gekomen om te gaan. Zij hoeven zich 
slechts op een bescheiden manier voor hen in te spannen om voor  
het uiteindelijk slagen van hun integratie van grote waarde te zijn.

Speciale afdeling vluchtelingen
Binnen het project Gilde SamenSpraak is onlangs een speciale  
afdeling vluchtelingen in het leven geroepen. Inmiddels werden door  
ons meer dan 40 statushouders aan een taalcoach gekoppeld. Maar  
er is een wachtlijst en daar staan nu meer dan 50 vluchtelingen op.

Voelt u zich geroepen hen te helpen denk dan niet dat u taalles moet 
gaan geven. De vluchtelingen, die wij hiervoor selecteren, hebben een 
cursus Nederlands achter de rug of volgen nog een cursus. Zij spreken 
dus Nederlands ook al is dat nog niet vloeiend. Deze mensen zijn op 
zoek naar iemand die zij kunnen vertrouwen, die een uurtje in de  
week of misschien iets meer voor hen beschikbaar heeft en die hen  
ook graag wat wil vertellen over onze manier van leven. Misschien  
bent u die iemand?

Interesse?
Hebt u belangstelling voor deze leuke en zinvolle vorm van 
vrijwilligers werk en wilt u meer weten? Begin dan met een bezoek  
aan onze website: www.gildedenhaag.nl/samenspraak. Probeer  
een beeld te vormen van wat er van u wordt verwacht, wat u voor een  
vluchteling zou kunnen betekenen en van wat een vluchteling nodig 
heeft. Is uw conclusie: “het is best een uitdaging, maar misschien toch 
wel iets voor mij” maak dan gebruik van het digitale aanmeldings
formulier. Daarna volgt zo spoedig mogelijk een intakegesprek op  
grond waarvan u kunt beslissen of u met ons mee wilt doen. 

Hebt u vragen? 
Bel dan naar het bureau van het Gilde. 
Onze vrijwilligers staan u graag te woord.
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