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 Uitnodiging

 Voorwoord Beste mensen,
Fijn om iedereen weer uit te kunnen nodigen voor onze jaarlijkse bijeenkomst voor de taalkop-
pels, altijd een feest. Hieronder lees je er meer over. Je kunt je ook weer inschrijven voor een 
nieuwe leeskring. Verder laat onze afdeling Vluchtelingen heel mooie resultaten zien en neemt 
een van onze taalcoaches ons mee naar een naturalisatieceremonie. Kortom, een nieuwsbrief 
die je met plezier zult lezen.

Hartelijke groet,
  

Ellie Christoffersen, coördinator

 Bijeenkomst voor taalkoppels

Op zaterdag 13 april organiseren we de jaarbijeen-
komst voor al onze taalkoppels, hét evenement van 
SamenSpraak. 
 Locatie: PEP, Riviervismarkt 2, Den Haag 
 Tijd: 13.30 tot 18.00 uur

Voor deze interactieve bijeenkomst ben je samen met je taal-
maatje van harte uitgenodigd! 
Is een van jullie verhinderd dan kan de ander natuurlijk ook 
alleen komen. 
 
Met elkaar doen we allerlei taalpuzzels zodat ieders inzet 
welkom is. Groepjes worden samengesteld uit anderstaligen en 
taalcoaches. Waarschijnlijk zit je niet met je eigen taalmaatje 
in dezelfde groep. Voor de winnaars is er natuurlijk een mooie 
prijs. 
Ook dit jaar vragen we de anderstaligen om hapjes meenemen 
zoals deze worden gegeten in hun land van herkomst. Graag 
een kaartje bij het gerecht met de naam van het gerecht en het 
land. We richten daarmee een buffet in. Alvast heel hartelijk 
dank hiervoor.  
Gilde SamenSpraak zorgt voor Nederlandse hapjes en drankjes.
Wil je erbij zijn? Geef je op vóór 6 april, liefst samen met je 
taalmaatje, bij Lonneke Passchier: 
lonpasschier@hotmail.com. We rekenen dan op je komst.

Bij verhindering is het belangrijk dat je dit zo spoedig 
mogelijk doorgeeft, zodat iemand anders jouw plaats 
in kan nemen en de groepjes niet met een deelnemer 
minder zitten!
We hopen velen van jullie (weer) te zien.

Met hartelijke groet,
namens het coördinatieteam: Anke van Kampen, Barbara Hem-
brecht, Bertie Fokkelman,  Cint den Boogert, , Finy Sekuur, Frans 
Bodmer, Johan Steenbakkers, José van Kesteren, Karel van der 
Linde, Lo Hillen, Loekie van der Sar, Lonneke Passchier, Margy 
Kamphuis,  Nora Mulder, Paula Voges, Ralph Welcker, Tony Neijs 
en Wim Koole, 

Ellie Christoffersen

Programma SamenSpraak Jaarbijeenkomst
zaterdag 13 april 2019
13.30 uur: ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
14.00 uur:  welkomstwoord door Ellie Christoffersen  
14.15 uur: speed date   
14.30 uur: eerste puzzelronde
15.15 uur:  pauze
15.30 uur:  tweede puzzelronde 
16,15 uur:  prijsuitreiking en aansluitend buffet met  

wereldhapjes 
18.00 uur:  einde van de bijeenkomst



 Een toekomst voor anderstaligen
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 SamenSpraak 
 Vluchtelingen

Begin dit jaar telde Samen-
Spraak Vluchtelingen ruim 60 
actieve taalkoppels. Op 20 
januari kregen negen anders-
taligen een certificaat uitge-
reikt nadat ze een jaar lang 
wekelijks hadden geoefend 
met de Nederlandse taal. Met 
trots werden de certificaten in 
ontvangst gekomen en ieder 
taalmaatje werd gevraagd 
naar zijn of haar ervaring. 
Hierbij bleek hoe dankbaar 
men was voor de tijd en 
aandacht van de taalcoach 
in het afgelopen jaar. ‘Zonder 
mijn taalcoach had ik niet 
kunnen bereiken dat ik nu 
een voortgezette studie kan 
doen’, zegt Saraa. Moeiad is 
heel dankbaar dat zijn coach 
hem zo heeft geholpen bij 
het vinden van een baan en 
Haya is met coach Miriam 
op zelfonderzoek gegaan om 
uiteindelijk te ontdekken dat 
ze communicatiekunde wil 
studeren aan het MBO. Sara 
heeft er met haar coach aan 
gewerkt om op het goede 
niveau te komen om toe-
gelaten te worden tot het 
project Taal & Toekomst en 
Maysa heeft met heel veel 
steun en aandacht van haar 

coach de taalcoaching kun-
nen volhouden en gaat nu 
opnieuw studeren, zodat zij 
weer als tandarts kan gaan 
werken. Zo zijn er nog meer 
voorbeelden te noemen van 
de mooie resultaten die de 
taalcoaching aan deze groep 
heeft opgeleverd. De vrijwil-
lige taalcoaches hebben 
zich, naast het bevorderen 
de spreekvaardigheid, op 
velerlei wijze ingezet om hun 
taalmaatje een extra steun in 
de rug te geven, inspelend op 
de individuele behoefte van 
de anderstalige. De afdeling 
SamenSpraak Vluchtelingen 
probeert hen daarbij zo goed 
mogelijk te ondersteunen.  
Vorig jaar is in Den Haag, in 
samenwerking met Het Be-
gint met Taal en Taal aan Zee, 
het project Taal & Toekomst 
opgezet. Jonge gemotiveerde 
nieuwkomers tussen 16 en 25 
jaar krijgen 20 weken onder-
steuning van een vrijwillige 
coach die hen helpt met het 
realiseren van hun toekomst-
plannen. De jongeren kunnen 
een vluchtelingenachter-
grond hebben, maar dat 
hoeft niet. De deelnemers en 
vrijwilligers zijn grotendeels 

geworven via Taal aan Zee 
en SamenSpraak. Eind 2018 
zijn achttien trajecten gestart 
waarvan SamenSpraak er vijf 
begeleidt. Iedere deelnemen-
de jongere heeft een eigen 
coach. De coach helpt de 
jongere met het vaststellen 
van een of meerdere concrete 
doelen. Samen inventariseren 
ze wat er nodig is op het vlak 
van taal en andere vaardig-
heden. Vervolgens spreken 
ze gemiddeld twee uur per 
week af om te werken aan 
het realiseren van het doel. 
De hulpvraag van de jongere 
varieert. Het kan gaan om het 
verbeteren van sollicitatie- en 
presentatievaardigheden, 
het vinden van een geschikte 
opleiding of het vertrouwd 
raken met vaktermen die bij 
een bepaald beroep horen. 
De coaches houden de voort-
gang wekelijks bij via een 
digitaal registratiesysteem. 
Zelf worden ze intensief 
begeleid door de coördinato-
ren van SamenSpraak en Taal 
aan Zee. 
Tot nu toe zijn zowel jonge-
ren als vrijwilligers positief 
en enthousiast over de 
eerste ontmoetingen. Hoewel 

mogelijk niet ieder vooraf 
gesteld doel daadwerkelijk 
aan het eind van het traject 
gerealiseerd zal zijn, wordt 
er wel een aantal concrete 
stappen gezet die bijdragen 
aan het verwerkelijken van de 
toekomstdromen van de jon-
geren, zo is de verwachting. 
Eind februari is een groepsbij-
eenkomst gepland, waarbij de 
jongeren kort zullen presen-
teren wie ze zijn en wat hun 
plannen zijn. Half april is de 
slotbijeenkomst.

Loekie van der Sar en 
Ralph Welcker

Miriam en Haya bij de 
certificaatuitreiking

Iedere eerste woensdag van 
de maand is er SamenSpraak 
Café in het Leescafé van de 
Centrale Bibliotheek aan 
het Spui. Het Café wordt 
steeds populairder, ook 
voor aspirant- taalmaatjes. 
Spontaan of op aanraden 
van het Taalhuis of andere 
instanties lopen ze binnen 
om poolshoogte te nemen. 
Er ontstaan leuke contacten 
met de aanwezige taalcoa-
ches, en er wordt over allerlei 

onderwerpen gesproken en 
ook veel gelachen. 
Het SamenSpraak Café is de 
ideale plek om je Nederlands 
te oefenen met de taalcoa-
ches die altijd weer trouw 
aanwezig zijn, en natuurlijk 
ook met de andere taalmaa-
tjes. 

Kom jij volgende keer 
ook?
Breng gerust je partner, je 
vriend, vriendin, zoon of 

dochter mee. Iedereen is 
welkom, of hij nu goed Ne-
derlands spreekt of juist niet. 
Nederlanders zijn reislus-
tige mensen. Ze vinden het 
leuk en interessant om met 
mensen te praten van allerlei 
verschillende nationaliteiten. 
Graag tot het volgende Café 
op de eerste woensdag van 
de maand van 17.30 – 19.30 
uur.

 Steeds populairder SamenSpraak Café
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek
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 Samen lezen, samen praten Leeskring
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek

Vier keer per jaar organiseert de Biblio-
theek Den Haag speciaal voor de deel-
nemers aan SamenSpraak een leeskring 
voor 12 tot 15 taalkoppels. Het is de 
bedoeling dat een taalkoppel het boek 
vooraf samen leest. Je krijgt het boek 
gratis te leen, één per koppel, tot de 
avond van de leeskring. De leeskring 
vindt plaats in de Centrale Bibliotheek, 
waar het boek wordt besproken aan 
de hand van een lesbrief, voorbereid 
door Yolanda Meijer van de bibliotheek. 
De lesbrief mag je meenemen en kan 
je thuis nog samen bespreken en/of 
afmaken.
De leeskring volgend op die van 21 
februari is op donderdag 16 mei. We be-
spreken dan De voorlezer van Bernard 
Schlink. Dit boek gaat over de 15-jarige 
Michael die een relatie krijgt met de 
20 jaar oudere Hannah. In het geheim 
zoekt hij haar elke dag op. Maar dan is 
Hanna zomaar verdwenen.
Pas jaren later ziet Michael haar weer 

terug in een rechtszaal. Daar ontdekt hij 
wat zij al die tijd voor hem verborgen 
heeft gehouden.

Het leesniveau is wat hoger dan de an-
dere boeken die we hier lezen: B1/B2 

Van dit boek is een ook film gemaakt. 
Niemand minder dan Kate Winslet won 
in 2009 een Oscar voor de hoofdrol in 
de film The Reader. 

Wil je ook een keer meedoen? Dat kan. 
Stuur hiervoor een mailtje naar Johan 
Steenbakkers: 
jfsteenbakkers@kpnplanet.nl
of bel 06 130 85 005.

 Datum donderdag 16 mei 2019 
 Tijd 18.00 – 20.00 uur 
 Locatie  Centrale Bibliotheek 

Spui 68, in de culturele ruimte 
op de 3e verdieping (uit de 
lift twee maal rechts) 

Gratis lidmaatschap bibliotheek voor anderstaligen

De Gemeentebibliotheek in Den Haag stelt nog steeds gratis pasjes ter beschik-

king aan de anderstaligen die verbonden zijn aan Gilde SamenSpraak Den Haag. 

Zelfs verlenging met een jaar is mogelijk.

Ze kunnen worden aangevraagd via samenspraakdenhaag@gmail.com

Na aanvraag ontvang je als anderstalige een formulier waarmee het pasje kan 

worden afgehaald in een bibliotheekfiliaal in je buurt (uitsluitend in filialen in 

de gemeente Den Haag). Hierbij moet een identiteitsbewijs en een adresbewijs 

worden getoond.

Met de bibliotheekpas leen je gratis boeken en, tegen een kleine vergoeding, 

muziek-cd’s, films, games en dag- en weekbladen. Bovendien kun je iedere dag 

een uur gratis internetten. 

Met deze pas kun je óók gratis lenen bij een andere bibliotheek in Zuid-Holland, 

de zogenaamde gastbibliotheek. Neem daarvoor je Haagse bibliotheekpas en 

een geldig legitimatiebewijs mee naar de gastbibliotheek. Je krijgt dan ook van 

deze bibliotheek een lenerspas.

Uitgave van Gilde Den Haag

Redactie

Bertie Fokkelman

Vormgeving

Hans Meuwese

Contact

samenspraakdenhaag@gmail.com

Gilde SamenSpraak Den Haag

Riviervismarkt 2

2513 AM Den Haag

tel. 070 - 356 12 81

ma. t/m vr. 9.30 tot 12.30 uur

website: www.gildedenhaag.nl

Bijdragen voor de nieuwsbrief zijn 

zeer welkom.

 Colofon

mailto:jfsteenbakkers@kpnplanet.nl
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 Veel veranderingen

 Nieuw in ons team

 Ons team

 Ons team

In september vorig jaar was 
Bertie Fokkelman vijf jaar 
coördinator bij ons. In die tijd 
heeft ze heel veel voor Sa-
menSpraak gedaan: contact-
persoon-zijn, eigen taalmaa-
tjes begeleiden, meedenken 
over publiciteit, organiseren 
van drie jaarlijkse bijeenkom-
sten voor de taalkoppels met 
zelfgemaakte puzzeltochten 
en taalspellen en de redactie 
van wel twaalf nieuwsbrie-
ven. Hartelijk gefeliciteerd 
Bertie, we zijn heel blij met 

je bijdrage. Bertie kreeg een 
mooi boeket. 

Daarnaast was Cint den 
Boogert in december tien jaar 
intaker voor Nederlandstali-
gen. Vanaf het eerste jaar was 
hij dus al actief bij ons. Inmid-
dels heeft hij met vele, vele 
vrijwilligers het eerste gesprek 
gehouden. Vaak hoorden we 
achteraf dat dat als bijzonder 
positief werd ervaren. Dat 
is van heel grote waarde als 
eerste kennismaking met onze 

organisatie. Voor Cint was er 
een boeket met cadeaubon-
nen van SamenSpraak en een 
‘Jantje’ van het bestuur van 
Gilde Den Haag. Gefeliciteerd 
Cint en heel veel dank!

Verder nam Els Hendriks eind 
vorig jaar afscheid van ons als 
contactpersoon. Ze deed dit 
drie jaar heel nauwgezet. Ze 
geeft nu de voorkeur aan an-
der vrijwilligerswerk. Bedankt 
Els voor je inzet! 

Bertie Fokkelman Els Hendriks 

Lo Hillen Tony Neijs

Cint den Boogert 

Johan Steenbakkers Anke van Kampen

Johan Steenbakkers is 
taalcoach bij ons sinds 2013. 
In zijn werkzame leven was 
hij vele jaren directeur van 
de Koninklijke Bibliotheek. 
Johan is als contactpersoon 
aangesteld en hij organiseert 
de leeskring.

Lo Hillen is taalcoach sinds 
2017. Voorheen was hij jurist 
in overheidsdienst en werkte 
zowel in Nederland als in het 
Caraïbisch gebied. Hij was 
griffier van de Tweede Kamer. 
Lo is ook contactpersoon 
geworden.

Anke van Kampen is taal-
coach sinds 2015. Zij was 
werkzaam in het onderwijs en 
had veel bestuurlijke functies. 
Ze was onder andere wethou-
der Onderwijs bij de gemeente 
Den Haag. Ze werd coördinator 
bij onze afdeling Vluchtelingen.

Tony Neijs, taalcoach sinds 
2017, heeft een juridische 
achtergrond en werkte bij 
de rechtbank in Den Haag. 
Ook hij is aangesteld als 
coördinator bij de afdeling 
Vluchtelingen.



 Taalmaatjescontact   Taalcoaching bekroond met naturalisatie! 
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Als taalcoach ben ik bijna drie jaar lang verbonden geweest 
met Kaushik en Prajakta Jadao. Zij komen uit India en zijn 
hoog opgeleid. Kaushik heeft z’n Master Economics and 
Logistics behaald, Prajakta studeerde hotelmanagement. 
Kaushik werkt inmiddels al meer dan tien jaar in ons land, 
de laatste jaren bij Shell. Prajakta is huisvrouw, maar droomt 
ervan ooit nog eens een restaurant te beginnen. Aan ver-
lenging van hun verblijfsvergunning werd de eis gesteld de 
inburgeringscursus te volgen. Ze slaagden met vlag en wimpel 
voor het bijbehorende examen. Maar inmiddels beseften ze 
steeds sterker dat ze omwille van hun beide kinderen voor-
goed in Nederland zouden blijven. Daarom hebben ze vorig 
jaar naturalisatie aangevraagd. Ik beloofde hen tot aan hun 
Nederlanderschap met taal te blijven helpen. Vrijdag 23 
november was de grote dag. Tijdens een letterlijk en figuur-
lijk kleurrijke naturalisatieceremonie in de raadszaal van het 
Haagse stadhuis hebben ze zich met een belofte plechtig 
verbonden verklaard met Nederland, waarmee hun Nederlan-
derschap in werking trad. De zogenaamde ‘Bekendmaking’, 
die zij uit handen Mohamed El Achkar – hij is directeur Dienst 

Publiekszaken – ontvingen, was daarvan de bevestiging. Wie 
heel de fotoreportage wil zien, kan gebruik maken van de 
volgende URL:

Frans Holtkamp

  Activiteiten op het programma Agenda

Mohamed El Achkar reikt de ‘Bekendmaking’ uit

www.flickr.com/photos/fransholtkamp/albums/72157673929753827

Wanneer? Wat? Hoe laat? Waar?

Wo 6 maart SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Do 14 maart 1) Training uitspraak 19.00 – 22.00 uur Riviervismarkt 2
Zo 17 maart 2) Filmclub 13.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek
Ma 25 maart 1) Training spreekvaardigheid 18.30 – 22.00 uur Brouwersgracht 50 
Wo 3 april SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek 
Za 13 april 1) Jaarlijkse bijeenkomst 13.30 – 18.00 uur Riviervismarkt 2
Wo 1 mei SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Do 16 mei 1) Leeskring 18.00 – 20.00 uur Centrale Bibliotheek
Zo 26 mei 2) Workshop Dutch up! 13.00 – 15.00 uur Centrale Bibliotheek 
Wo 5 juni SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Zo 23 juni 2) Filmclub 13.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek 
Wo 5 juni SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Wo 3 juli SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Wo 7 augustus SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Wo 4 september SamenSpraak Café` 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Zo 15 september 2) Workshop Dutch up!  13.00 – 15.00 uur Centrale Bibliotheek
Diverse dagen  Taal in de Bibliotheek Diverse tijden Diverse filialen van de 
in de week 3)   bibliotheek
Om de woensdag 4) Direct Dutch Boekenclub 19.30 – 21.30 uur Laan v. Nieuw Oost-Indië 275

1) Van te voren aanmelden. Zie mailbericht of elders in deze nieuwsbrief 

2)  Voor onderwerp van en inschrijving voor films en workshops zie: 

www.directdutch.com/2019/01/agenda-workshops-and-filmclubs-2019/?hilite=%27agenda%27

3)  Nederlands oefenen met anderen. Voor rooster zie taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2019/01/scan0658.pdf

4) Voorbereiden is niet nodig. Opgeven wel.

 Meer informatie: www.directdutch.com/2018/10/schema-direct-dutch-boekenclub-2018

https://www.flickr.com/photos/fransholtkamp/albums/72157673929753827
https://www.directdutch.com/2019/01/agenda-workshops-and-filmclubs-2019/?hilite=%27agenda%27
https://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2019/01/scan0658.pdf
https://www.directdutch.com/2018/10/schema-direct-dutch-boekenclub-2018/

