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 SamenSpraak 
 Vluchtelingen

 Voorwoord Beste mensen,
In de afgelopen periode vierden we met jullie het tienjarig bestaan van SamenSpraak. Hier-
over staat in deze nieuwsbrief nog een verslag. En nu verder. We zijn uit de kinderschoenen 
gegroeid en met de volwassenheid in zicht proberen we de puberteitsproblemen gewoon over 
te slaan. Hoe dan ook, de anderstaligen zijn enthousiast en daar gaat het ons om. Zie hiervoor 
het blog van Niki en de bijdragen in Taalmaatjescontact.  
Er komt een bijzonder Taalcoach Café op 17 oktober (zie hieronder), een leeskring en iedere 
maand is er ons gezellige, goed bezochte SamenSpraak Café. Kortom het gaat nog steeds goed 
met ons. Dankzij de inzet van iedereen.

Hartelijke groet,

Ellie Christoffersen, coördinator

 Nieuwe ontwikkelingen
Op dit moment heeft SamenSpraak Vluchtelingen ruim 
70 koppels. Het merendeel van de anderstaligen heeft 
een Syrische of Eritrese achtergrond. Helaas is er nog 
steeds een wachtlijst en kunnen we niet iedereen met-
een helpen. Er melden zich gelukkig wel bijna wekelijks 
nieuwe vrijwilligers aan.
 
Na de zomer starten we overigens met een nieuw project 
in samenwerking met Taal aan Zee: Taal en Toekomst. Dit 
programma is ontwikkeld door Het Begint met Taal en wordt 
mede ondersteund door het ING Fonds. Na een pilot in een 
aantal gemeenten, wordt het pro-
gramma nu landelijk uitgerold. In Den 
Haag zullen Taal aan Zee en Gilde 
SamenSpraak proberen 15 taal-en 
coachingstrajecten voor jonge nieuw-
komers tussen 16 en 25 jaar oud te 
realiseren. De vrijwillige coaches zul-
len gedurende 20 weken de jongeren 
helpen bij het vaststellen en realiseren 
van hun doelen (opleiding, werk). Meer 
info: www.hetbegintmettaal.nl/
taal-toekomst.
 
In samenwerking met de Haagse 
Huiskamer en de stichting Justice and 
Peace zijn we tevens bezig om een 
zangkoor met statushouders op te rich-

ten. Inmiddels hebben zich vier vrijwilligers van SamenSpraak 
Vluchtelingen aangemeld en één statushouder. Uiteraard 
hopen we op nog meer belangstelling, vooral van de vluchte-
lingen. Het is de bedoeling dat het koor vanaf september we-
kelijks bij elkaar komt om te oefenen met zowel Nederlands-
talige als anderstalige liedjes. Het koor zal worden geleid door 
een ervaren zangdocente. Zangtalent is niet noodzakelijk, 
maar altijd mooi meegenomen. Mochten jullie belangstellen-
den weten, dan is het fijn als je dit doorgeeft. 

Ralph Welckers en Loekie van der Sar

https://www.hetbegintmettaal.nl/taal-toekomst/
https://www.hetbegintmettaal.nl/taal-toekomst/


 Zilveren Stadsspeld voor Ellie Christoffersen en Finy Sekuur  

 SamenSpraak Café
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek  Kom jij ook?
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Ellie overhandigt Hanneke Stok een boeket

Zie ook: www.gildedenhaag.nl/samenspraak_cafe.php

 Terugblik

Het SamenSpraak Café van 6 juni had een bijzonder karak-
ter. Marc Prins, directeur van het stadsdeel Centrum hield 
een toespraak mede namens het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Den Haag. Allereerst feli-
citeerde hij alle aanwezigen met de bereikte mijlpaal van 
tien jaar SamenSpraak. ‘Wat tien jaar geleden begon als een 
bescheiden initiatief is uitgegroeid tot een fantastische orga-
nisatie waaraan zo’n 350 vrouwen en mannen hun steentje 
bijdragen. Sinds 2008 hebben nu al zo’n 2.000 anderstaligen 
deelgenomen, een indrukwekkend aantal.’
Vervolgens gaf hij aan twee vrijwilligers in het zonnetje te 
willen zetten namelijk Ellie Christoffersen en Finy Sekuur. 
Eerstgenoemde is niet alleen projectleider, zij was tien jaar 
geleden ook de oprichter van SamenSpraak Den Haag. Gelei-
delijk wist zij een aantal taken te delegeren aan een team van 
enthousiaste coördinatoren, maar naast de algehele leiding 
is zij nog altijd degene die het overgrote deel van de matches 
tot stand brengt.

Ook Finy Sekuur is al vanaf 2008 actief voor SamenSpraak. Zij 
doet de intakes van heel veel anderstaligen, nam het initiatief 
voor het maandelijkse SamenSpraak Café en organiseert ook 
leeskringen in samenwerking met de bibliotheek. Daarnaast 
organiseerde zij enkele jaarlijkse bijeenkomsten van de taal-
koppels waarbij ze met veel enthousiasme voor een goede 
sfeer weet te zorgen.
Na al deze lovende woorden reikte Marc Prins beiden achter-
eenvolgens de zilveren Stadsspeld uit. Ellie ontving daarna 
nog een mooi boeket namens het bestuur van Gilde Den Haag 
uit handen van de voorzitter, Jan Spoelstra. Namens het team 
overhandigde Wim Koole aan Finy een fles wijn. Tenslotte 
kreeg ook Hanneke Stok, taalcoach vanaf het eerste uur en 
nog altijd actief, uit handen van Ellie een mooi boeket. Zij 
dankte daarmee tevens alle taalcoaches voor hun inzet.

Wim Koole

Iedere eerste woensdag van de maand is er SamenSpraak 
Café in het café van de Centrale Bibliotheek aan het Spui 
68. Het Café wordt steeds populairder, ook voor aspirant-
taalmaatjes die op aanraden van het Taalhuis of via andere 
informatie spontaan binnenlopen om poolshoogte te nemen. 
Er worden contacten gelegd, er wordt gesproken over allerlei 
onderwerpen en ook wordt er veel gelachen. Het Samen-
Spraak Café is de ideale plek om je Nederlands te oefenen.

Kom jij volgende keer ook? 
Breng gerust je partner, vriend, vriendin, zoon of dochter mee. 
Iedereen is welkom! Zelfs als ze nog niet goed Nederlands 
kunnen spreken of misschien juist wel? Nederlanders zijn 
reislustig en 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 tot 19.30 uur in de Centrale Bibliotheek. 



 Terugblik
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 Een gezellige en informatieve bijeenkomst 

Op woensdagmiddag 17 oktober 2018 zal 
het tweede Taalcoach Café van dit jaar wor-
den gehouden. Ons thema van deze keer is 
vragen stellen, doorvragen en luisteren. In 
gesprek met je taalmaatje ben je als coach 
namelijk veel met deze zaken bezig. Je wilt 
hem of haar immers laten praten en dan is 
goed luisteren een vereiste. Toch is dit niet 
altijd even gemakkelijk. Joke van der Woude, 
communicatiedeskundige en taalcoach bij 
SamenSpraak, zorgt voor een inleiding. Er 
valt dus weer heel wat leren deze middag.

Het Café wordt gehouden in het gebouw 
van PEP aan de Riviervismarkt 2 in 
Den Haag.
Tijdstip: 14:00 – 16:00 uur
Alle taalcoaches zijn van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig. 

Frans Bodmer

Op 28 april was er weer een 
Taalcoach Café, een gezellige 
en informatieve bijeenkomst 
met zo’n 25 bezoekers en 
als speciale gasten: Yolanda 
Meijer en Annemie Konings, 
programmaleiders Laaggelet-
terdheid van de Bibliotheek 
Den Haag.
Yolanda en Annemie vertel-
den over de faciliteiten van 
de bibliotheek voor taal-
maatjes en taalcoaches zoals 
het Taalhuis op de tweede 
etage van de bibliotheek. Zie
www.bibliotheekden-
haag.nl/Leren/Neder-
lands-leren-en-spreek-
uur/Taalhuis.htm. 
Ook de Filmclub en de Work-
shops kwamen aan bod en 
natuurlijk onze Leeskring 
en het SamenSpraak Café, 
twee activiteiten die de 
bibliotheek samen met Sa-
menSpraak organiseert. (in 
de agenda op pagina 9 staan 

de data voor de komende 
maanden)
Ook werden er drie scènes 
uit De kinderen van juf Kiet 
vertoond, een film over  
vluchtelingenkinderen, maar 
met genoeg aanknopings-
punten voor het omgaan met 

volwassen (vluchtelingen)
taalmaatjes want ook met 
hen is met geduld veel te 
bereiken. 
Tot slot had Annemie een 
aantal leuke spelletjes mee-
genomen die je als taalcoach 
goed kunt gebruiken bij je 

gesprekken. Zo was iedereen 
enthousiast over Story Cu-
bes, negen verhaaldobbelste-
nen die veel variaties geven 
om verhalen te creeëren. Een 
NT2-taalspel met werkwoor-
den en werkwoordvolgorde 
bleek meer iets voor gevor-
derden.
Verder was er een pimpam-
petspel – de traditionele, 
waarbij je woorden bij een 
bepaalde letter zoekt –, een 
kwartetspel over Den Haag 
en een woordkwartetspel. 

Omdat we de zaal tot 5 uur 
hadden besproken, bleef 
er geen tijd meer over om 
onderling ervaringen uit te 
wisselen. Jammer, maar dit 
doen we de volgende keer. 
Zie hiervoor de uitnodiging 
in deze nieuwsbrief. 

Frans Bodmer

Verhaaldobbelstenen

 Uitnodiging voor het volgende Taalcoach Café Taalcoach Café

Écht luisteren is een kunst

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Leren/Nederlands-leren-en-spreekuur/Taalhuis.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Leren/Nederlands-leren-en-spreekuur/Taalhuis.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Leren/Nederlands-leren-en-spreekuur/Taalhuis.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Leren/Nederlands-leren-en-spreekuur/Taalhuis.htm


 Leeskring
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek  De taart van Tamid

Er is een nieuw boek en een nieuwe datum voor de volgende 
Leeskring. Het heet De taart van Tamid en het is geschreven 
door Ria Massy

Het boek bevat drie korte verhalen die zich afspelen in België. 
In het eerste verhaal ontmoeten we de 28-jarige Tamid uit Sy-
rië. Vrienden heeft hij niet in Antwerpen. Hij kent alleen Ma-
rina en Hilde, zijn buren. En dan is hij jarig. Moet hij nu zijn 
verjaardag alleen vieren, zonder de taart van zijn moeder? 

Omar die in Gent geboren is. Fatna verhuist naar België,       
maar wil geen Nederlands leren. Ze wil alleen maar voor 

Omar zorgen. Toch gaat ze 
naar de Nederlandse les. En 
al gauw ontdekt ze dat ze 
dat best wel leuk vindt. 

Het derde verhaal gaat over 
de 9-jarige Aras uit Irak. Hij 
woont samen met zijn vader 
in Brussel. Zijn moeder en 
twee zussen wonen nog in 
Irak. Hij verlangt enorm naar 
zijn moeder. Hij telt de dagen 
dat ze komt, maar het duurt 
zo lang …

De bedoeling is dat je het 
boekje samen met je taal-
coach leest en/of bespreekt. 
Je kunt het bibliotheekboek-
je lenen als je naar de Leeskring kan komen op 18 september. 
Daar bespreken we het boek aan de hand van de lesbrief die 
Yolanda Meijer van de bibliotheek weer heeft voorbereid.

 Datum dinsdag 18 september 2018
 Tijd 18.00 – 20.00 uur
 Locatie  Centrale Bibliotheek,  

Spui 68 – culturele ruimte op de 3e verdieping 
(uit de lift 2x rechts)

 Deelname maximaal 10 koppels

Een boekje is verkrijgbaar bij Finy Sekuur in Scheveningen. 
Bel of mail Finy Sekuur: 0623-001 683, 
 r.sekuur1@kpnplanet.nl

Ook Antoinette van der Maas is nu al tien jaar actief als 
taalcoach bij SamenSpraak. In maart 2008 meldde ze zich 

bij ons aan en sindsdien had ze altijd een taalmaatje en 
vaak wel twee. Daarbij hield ze in 2013 een lezing voor onze 

taalcoaches over de problemen van de anderstaligen bij de 
uitspraak van het Nederlands. Zij kreeg een welverdiend 

bloemetje van haar contactpersoon.

Bedankt Antoinette voor je inzet al die jaren! 

 Ook al tien jaar bij SamenSpraak

Gratis lidmaatschap bibliotheek 
voor anderstaligen

De Gemeentebibliotheek in Den Haag stelt nog steeds 
gratis pasjes ter beschikking 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 biblio-
theekfiliaal in je buurt (uitsluitend in filialen in de gemeen-
te 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 biblio-
theek 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.

 Terugblik
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  Jaarlijkse bijeenkomst in teken van tien jaar SamenSpraak Terugblik

De bijeenkomst van de taalkoppels op zaterdag 21 april 
2018 had een feestelijke karakter vanwege het tienjarig 
bestaan van ons succesvolle project. De opkomst was 
groter dan ooit. In totaal waren er ongeveer 90 mensen 
met inbegrip van het vrijwel volledige team van coördi-
natoren, de voorzitter en de secretaris van het bestuur 
van Gilde Den Haag.

Bij de opening vestigde projectleider Ellie Christoffersen de 
aandacht op het feit dat iedere anderstalige bij binnenkomst 
een cadeaubon had ontvangen die maximaal vier personen 
recht geeft op een wandeling door Den Haag met een van 
onze gidsen. Ellie raadde iedereen aan daar gebruik van te 
maken. Ook de coaches en coördinatoren kregen iets: een 
VVV- bon waarmee ze in veel winkels in de binnenstad te-
recht kunnen. Dit als blijk van waardering voor hun belange-
loze inzet.
‘Dat we in tien jaar zouden uitgroeien tot een omvang van 
350 taalkoppels die tegelijk actief zijn en aangestuurd worden 
door een team van 16 coördinatoren hadden we tien jaar ge-
leden niet kunnen bedenken. Door de jaren heen moeten we 
nu ongeveer 2000 mensen geholpen hebben om beter Neder-
lands te leren spreken’. 
Ellie kondigde vervolgens het feestprogramma aan waar we-
kenlang hard aan was gewerkt door Bertie Fokkelman samen 
met Finy Sekuur. Helaas werd Bertie ziek zodat Finy op de dag 

zelf alles moest overnemen. Daarbij werd zij gelukkig gehol-
pen door Lonneke Passchier. De speciaal voor de gelegenheid 
ontworpen spellen, door Finy met verve gepresenteerd, wer-
den een groot succes. 
Het begon met een speeddate waarbij tot driemaal toe men-
sen werden uitgenodigd elkaar in de zaal op de zoeken en 
gedurende enkele minuten kennis te maken. Daarna volgde 
het eilandspel waarbij iedereen in een groep werd ingedeeld 
en elke groep de opdracht kreeg het onderling eens te wor-
den over de vraag met welke vier voorwerpen uit een reeks 
je op een onbewoond eiland zou kunnen overleven na een 
schipbreuk. De keuze werd vervolgens per groep toegelicht en 
de manier waarop dat gebeurde werd vervolgens door de zaal 
door middel van handopsteken gewaardeerd. Tenslotte was er 
nog een woordspel waarbij het erom ging om uit een bepaald 
woord een aantal nieuwe woorden te maken. Ook dit spel 
werd door iedereen met veel enthousiasme meegespeeld. Na 
afloop werden er leuke prijzen uitgedeeld.

Het wereldbuffet – hapjes uit de meest uiteenlopende landen, 
meegebracht door onze taalmaatjes – was opnieuw een groot 
succes. Vanwege het feest werden ze ditmaal aangevuld met 
enkele saladeschotels zodat niemand meer thuis hoefde te 
eten.

Wim Koole
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Speeddate
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 Stop met stampen. Praat! 

 ‘Ik kan SamenSpraak niet genoeg aanbevelen’ 

Brigit Kooijman schreef in 
de NRC van 26 februari 
2018 een artikel dat leest 
als een echte promotie voor 
SamenSpraak. Ze stelt: ‘Na je 
veertigste een vreemde taal 
te leren is goed te doen. Wat 
helpt: een duidelijk doel en 
zoveel mogelijk kletsen.’
Wat Brigit schrijft is herken-
baar en klopt zo met mijn 
ervaring dat het de moeite 
waard is het artikel integraal 
te geven aan elke taalcoach. 
Ze geeft ook concrete tips 
voor de anderstaligen, die 
in spiegelbeeld weer handig 
zijn voor de coaches.
De vijf taalmaatjes met wie 
ik tot nu toe samenwerkte 
waren uiteraard verschillend, 
maar hadden allen een ding 
gemeen: grote behoefte aan 
aanmoediging om te durven 
praten. Cruciaal daarbij is dat 

het niet perfect hoeft te zijn, 
noch de formulering, noch de 
uitspraak. Het doel moet zijn 
begrepen te worden en de 
andere te begrijpen. 
Niet onderschat kan worden 
hoe remmend het is als een 
taalmaatje meent dat het 
wel perfect moet zijn en zich 

ervoor schaamt als het niet 
zo is. Hier geldt zeker dat 
het betere de vijand van het 
goede is! 
Veel praten, het zelfver-
trouwen met complimenten 
versterken, ook dat helpt. Als 
aanvulling en ondersteuning 
kunnen daarnaast regels en 

grammatica bekeken wor-
den. Dat geldt ook voor het 
verbeteren van uitspraak 
voor verstaanbaarheid enz. 
Het ene taalmaatje heeft 
meer de behoefte om de 
structuur en regels achter 
het praten te kennen dan het 
andere. Daarvoor kan aan-
gehaakt worden bij de stof 
van de cursus Nederlands die 
een taalmaatje vaak al volgt. 
Maar de kracht en het succes 
van Samenspraak is: praten! 
praten! 
Uit: NRC 26 februari 2018, 
pag. C4-5: 
www.nrc.nl/
nieuws/2018/02/23/
een-taal-leren-na-je-
veertigste-du-schaffst-
das-a1593392

Johan Steenbakkers 

Natuurlijk, in onze nieuwsbrief bespreken we geen 
Engelstalige teksten, maar nu maken we graag een uit-
zondering voor Niki Kranich, voormalig taalmaatje van 
Johan Steenbakkers, die onze taal overigens uitstekend 
beheerst. In deze aflevering van haar blog Life in The 
Hague, bestemd voor haar familie en vrienden in Ame-
rika, doet Niki een warme aanbeveling voor Samen-
Spraak. 

Zie lifeinthehague.com/2018/07/24/hmm-or-how-do-i-
spell-1000-posts

Hieronder een poging tot 
vertaling

Hmm (Of: Hoe spel ik 
duizend berichten?) 
Ik kan het niet geloven, maar 
deze blog heeft duizend be-
richten gehaald! En wat is een 
betere manier om dat te vieren 
dan met enkele foto’s van een 
recent (niet-gerelateerd) ge-
schenk dat ik heb ontvangen?

Het geschenk kwam van mijn oude taalcoach (van Samen-
Spraak) die ik nog steeds regelmatig zie. Als je hulp wilt bij 
je Nederlands, kan ik SamenSpraak niet genoeg aanbevelen. 
Hier in Den Haag is er een maandelijkse bijeenkomst, de eer-
ste woensdag van elke maand, in het café van de Centrale 
Bibliotheek. Je kunt ook worden gekoppeld aan een vrijwillige 
taalcoach en afspreken zo vaak als je allebei wilt bijvoorbeeld 
een keer per week of elke twee weken. Als je in Den Haag 
bent, raad ik je aan eerst bij het café langs te gaan om te 
kijken hoe de groep is, maar dat hoef je niet te doen. In 2014 
ging ik naar drie café-meetups voordat ik me aanmeldde om 
te worden gekoppeld aan een coach, maar zo ben ik nu een-
maal. 

Link voor informatie over het SamenSpraak café 
Link naar formulier met verzoek tot koppeling aan 
een taalcoach

Snelspelwijzer, 
van Onze Taal. En een heel 
kleurrijke ansichtkaart!

Een kijkje in het boek
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 Gelezen

 Tip!

 Tip!

 Ons team

 ‘Ik kan SamenSpraak niet genoeg aanbevelen’ 

 Lijst met websites 

 Nieuwsbrief Het Begint Met Taal

 Karel van der Linde vijf jaar coördinator

Het bovenstaande gedeelte 
gaat het over het gebruik 
van koppeltekens in samen-
gestelde woorden. De regel 
hier is in feite dat als in een 
samengesteld woord het 
eerste woord eindigt op een 
klinker en het tweede woord 
begint met een klinker, je de 
twee woorden moet samen-
voegen met een koppelteken. 
Voorbeeld: foto-expositie 
(fototentoonstelling).

Ik voorspel dat Marco wel de 
nodige grammaticale eigen-
aardigheden zal horen in de 
naaste toekomst
Maar ondertussen … op 
naar de volgende duizend 
berichten!

Niki

Taalcoaches weten misschien dat op de site van SamenSpraak 
een lange lijst staat met allerlei websites om Nederlands te 

leren. Maar anderstaligen, die voor een jaar komen en gaan, 
zijn hiervan niet altijd op de hoogte. Onlangs is de lijst weer 

helemaal bijgewerkt. Of je nu een taalopleiding zoekt in Den 
Haag of omgeving, een (gratis) online cursus, materiaal voor 

je inburgeringsexamen of staatsexamen, of juist geïnteres-
seerd bent in oefeningen of spelletjes om je schrijf-, luister- of 

leesvaardigheid te verbeteren, je vindt het allemaal hier: 

gildedenhaag.nl/samenspraak_websites.php

Heb je nog ruimte in je mailbox en ben je taalcoach en geïn-
teresseerd in de inburgering van anderstaligen en alles wat 
daar mee samenhangt, zoals trainingen en webinars? Schrijf 
je dan in op de gratis nieuwsbrief van Het Begint met Taal. 
www.hetbegintmettaal.nl/nieuwsbrief-aanmelden/

In mei dit jaar was Karel van der Linde vijf jaar 
bij ons als coördinator. Samen met Nora Mulder 

regelt hij alles in de regio Den Haag zuid/oost: 
intakes, matches, contact onderhouden met de 

koppels enz. Daarnaast is hij al jaren zelf ook 
taalcoach van een aantal taalmaatjes. 

Veel dank hiervoor Karel! 
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 Taalmaatjescontact  Geslaagd SamenSpraaktraject
Op 16 april kreeg Ali Adil zijn certificaat van coördinator 
Ralph Welcker. Toen hij een jaar geleden met zijn taalcoach 
Jony van Hijum begon, zat hij nog in de nog in de schakelklas 
van het Mondriaan College. Inmiddels volgt hij de opleiding 
installatietechniek, heeft al bijna een stageplek bemach-
tigd, werkt tussendoor bij Burger King en woont sinds kort 
op zichzelf. Het gaat dus goed met hem! Zijn Nederlands is 
ook merkbaar vooruitgegaan, mede dankzij de inzet van zijn 
taalcoach, die hem overigens ook met allerlei andere zaken 
op weg geholpen heeft. Mooi voorbeeld van een geslaagd 
SamenSpraaktraject!

Ralph, Ali en Jony 

Isayas en Hein

Lina, Marianne en Ola. 
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  Certificaten en bloemen

  Een studiebeurs voor Isayas

 Taalmaatjescontact

 Taalmaatjescontact

Bij de feestelijke afsluiting van de SamenSpraaktijd van Lina 
Alsoulo en Ola Nasser waren er certificaten voor beiden en 
een zelfgebakken appeltaart van taalcoach Marianne de Ja-
ger. Marianne zelf kreeg bloemen van coördinator Nora Mul-
der, want twee taalmaatjes tegelijk vraagt best veel werk en 
aandacht en dat verdient een pluim. 

Twee jaar geleden nam Marianne Lina en haar dochter Ola 
onder haar hoede, twee Syrische vluchtelingen die met de 
man en nog een dochter van Lina naar Nederland waren ge-
komen. 
Marianne hielp de dames met hun huiswerk, heeft de stem-
wijzer doorgenomen toen er verkiezingen waren, gepraat over 
de situatie in Syrië en zoals ze zelf zegt, veel respect gekregen 
voor hun kijk op het leven waar zij echt het beste van maken. 
Ook maakten ze wandelingen in Delft en Den Haag, onder 
andere de Art Deco tour. Ze hadden veel plezier samen en zijn 
goed bevriend geraakt.

Ook Isayas Rezene en Hein Quist rondden met succes hun 
taalcoachcontact af. Ze blijven nog wel contact houden met 
elkaar. Isayas heeft een studiebeurs gekregen van het UAF, 
een stichting die hoger opgeleide vluchtelingen helpt bij hun 
studie en het vinden van een baan. In september begint hij 
een opleiding aan de Haagse Hogeschool. Dat is geweldig 
voor hem, want je krijgt niet zo heel makkelijk een beurs via 
het UAF.
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  Activiteiten op het programma Agenda

Wanneer? Wat? Hoe laat? Waar?

Wo 5 sept SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek

Di 18 sept* Leeskring 18.00 – 20.00 uur Centrale Bibliotheek

Zo 23 sept** Filmclub 13.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek

Wo 3 okt SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek  

Wo 17 okt Taalcoach Café 14.00 – 16.00 uur Riviervismarkt 2 

Zo 7 okt** Workshop Dutch up! 13.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek

Wo 7 nov SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek 

Zo 25 nov** Workshop / Filmclub 13.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek

Wo 5 dec SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek

Zo 16 dec** Workshop Dutch up!  13.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek 

Wo 2 jan SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek

Wo 6 febr SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek

Wo 6 mrt SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek

Diverse dagen in de week*** Taal in de Bibliotheek Diverse tijden Diverse filialen vd bibliotheek

Om de woensdag **** Direct Dutch Boekenclub 19.30 – 21.30 uur Laan v Nieuw Oost-Indië 275 

 *] Van te voren aanmelden. Zie mailbericht of elders in deze nieuwsbrief

 **] Voor onderwerp van en inschrijving voor films en workshops zie: 

  www.directdutch.com/2018/04/agenda-filmclub-and-workshops-2018

 ***] Nederlands oefenen met anderen. Voor rooster zie Agenda op www.bibliotheekdenhaag.nl

 ****] Voorbereiden is niet nodig. Opgeven wel. 

  Meer informatie: www.directdutch.com/2018/01/schema-direct-dutch-boekenclub-2018
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