
Nieuwsbrief  nr. 13   maart 2014

Graag nodigen we jullie uit voor onze jaarlijkse bijeenkomst met de taalkoppels. 
Meld jullie aan als je mee wilt doen, liefst met je taalmaatje. Bij verhindering van een 
van beiden kan de ander natuurlijk ook alleen komen. 
Aan onze anderstaligen vragen wij hierbij om wat hapjes mee te nemen zoals gegeten 
worden in het land van herkomst, met een kaartje erbij waarop staat uit welk land ze 
komen. Alvast hartelijk dank. Wij zorgen voor Nederlandse hapjes en drankjes.

Het programma is als volgt:

13.30 ontvangst met koffie en thee
14.00  praatje coördinator, instructie puzzeltocht,  

indeling wandelgroepen 
14.15 stadswandeling met Gilde-gidsen
15.30  ontvangst met drankje, vragenlijsten invullen en 

inleveren
16.15  presentatie juiste antwoorden door  

Albert Koopmans en prijsuitreiking
16.30  uitnodiging aan buffet met hapjes van  

anderstalige deelnemers
  informeel contact
17.30 einde

Locatie de grote zaal van PEP, Riviervismarkt 2, Den Haag

Aanmelden? (liefst per koppel) Stuur een mail aan: 
samenspraakdenhaag@gmail.com
We hopen velen van jullie te zien. 

Namens het coördinatieteam,

Ellie Christoffersen

 Uitnodiging

 Voorwoord Beste mensen,
Er is weer nieuws van SamenSpraak. We gaan binnenkort een bijeenkomst organiseren voor de 
taalkoppels. Ieder jaar weer een feest! Er wordt een stadswandeling gehouden met gidsen van 
ons Gilde. En … we hopen op hapjes van onze anderstaligen. Wij zorgen voor de rest. 
Hieronder staat nadere informatie. Verder is er nieuws over SamenZang dat in december 
gestart is onder de bezielende leiding van Finy Sekuur. Ook is er een leuk interview met een 
taalkoppel van onze nieuwe redacteur. En nog veel meer. Onderaan pagina 4 van deze Nieuws-
brief staan alle activiteiten van SamenSpraak overzichtelijk op een rij. Zo is het gemakkelijker 
om met je taalmaatje afspraken te maken. 
Met hartelijke groet van Ellie Christoffersen

 Jaarlijkse bijeenkomst taalkoppels SamenSpraak op zaterdag 12 april
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  Altijd een plekje voor iedereen! SamenSpraak Café
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek

Kom zelf eens kijken in het SamenSpraak Café!
 Wanneer iedere eerste woensdag van de maand
 Tijd 17.30 – 19.30 uur
 Locatie Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag. 
  (Begane grond achter de receptie)

In Irak wordt een mooie gouden ring gemaakt, die steeds 
een nieuwe eigenaar krijgt en een lange reis door Irak maakt. 
Maar niemand wordt gelukkig door de ring … Of toch wel? 
Dit thema van De reis van de ring bespraken we op 4 februari. 
Annemie Konings van de bibliotheek had een interessante 
lesbrief gemaakt over de onderwerpen die in het boek voor-
kwamen, zoals robijn, topaas, jade, diamant, etc. Iedereen was 
druk bezig om de verschillende oefeningen in te vullen en de 
vragen te beantwoorden.

Aanwezig waren:
Paula Goossens met Nicole Nau uit Duitsland, Lia Hack met 
Yodit Marhe uit Eritrea, Habiba Akbari uit Afghanistan
Herman Houtgast met Julia Valencia uit Colombia en Nihal 
Goos uit Turkije, Nora Mulder met Viviane Muñoz uit Chili
Karel de Jong met Marcel Moussa uit Senegal.

Het nieuwe boek dat we gaan lezen is: 
Vrienden voor het Leven, door Philippe 
Pozzo di Borgo, dat jullie vast wel 
kennen van de Franse film Les Intou-
chables.

Er zijn weer tien exemplaren van het 
boekje beschikbaar voor tien koppels.
De bedoeling is dat je het boekje sa-
men met je taalmaatje goed doorleest.

Op 20 mei wordt er aan de hand van een lesbrief nog eens 
gezamenlijk aandacht besteed aan het boek.

Meld je daarom snel aan bij Finy Sekuur: 
r.sekuur1@kpnplanet.nl

 Datum dinsdag 20 mei 2014
 Tijd 18.30 – 19.30/19.45 uur
 Locatie culturele ruimte op de 3e verdieping van de  
  centrale bibliotheek, Spui 68, Den Haag

 Leeskring
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek  De reis van de ring en Vrienden voor het leven

Het SamenSpraak Café blijkt na twee jaar nog steeds een 
groot succes! Dank zij velen van jullie die regelmatig te gast 
zijn in het Café. Ook nieuwe anderstaligen komen spontaan 
kijken hoe het er bij SamenSpraak aan toegaat. Tegenwoordig 
wordt het ook aangekondigd op de agenda en de digitale 
schermen van de bibliotheek. Er kunnen dus spontaan ‘vreem-
den’ aanschuiven … We zijn elke maand weer prettig verrast 
door de grote opkomst. Ongetwijfeld voorziet het Café in een 
behoefte van de SamenSpraak-deelnemers. Er wordt altijd 
zeer geanimeerd van gedachten gewisseld en over van alles 
en nog wat gesproken. Sommigen komen met hun taalmaa-
tje en anderen alleen. Sommigen nemen hun kinderen mee 
of zelfs baby’s. Want in het Café is er altijd een plekje voor 
iedereen! Tot ziens in het SamenSpraak Café! 
Finy Sekuur

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 ontvangt u als anderstalige een formulier 
van ons, waarmee het pasje kan worden afgehaald in een 
bibliotheekfiliaal in uw buurt (uitsluitend in filialen in de 
gemeente Den Haag). Hierbij moet een identiteitsbewijs 
en een adresbewijs worden getoond.
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Sinds december 2013 komt er iedere 
maand een handjevol mensen samen om 
Nederlandse liedjes te zingen. Iedereen 
is na afloop altijd erg vrolijk, want wat is 
er nou leuker dan samen liedjes zingen!? 
En tegelijkertijd zijn er weer wat nieuwe 
woorden geleerd.

Tot nu toe hebben we Sinterklaaslied-
jes gezongen, liedjes van Annie M.G. 
Schmidt, zoals Ik heb een Tante en een 
Oom – je weet wel – die woonden in die 
eikenboom … en: Ik ben met Catootje 
naar de Botermarkt gegaan – en die 
Catootje kon hééél veel leuke dingen 
maken. Ook over Jantje, de zoon van de 
graaf uit Den Haag, hebben we gezon-
gen. Weet jij waar het beeldje van Jantje 
staat? De meezingers wel …
SamenZang is bedoeld als ondersteuning voor anderstaligen 
om de moeilijke Nederlandse taal met al zijn uitdrukkingen 
‘onder de knie’ te krijgen! Maar we hebben ook veel Neder-
landse vrijwilligers nodig, die enthousiast mee willen zingen 
en muziek maken! Heb je een muziekinstrument, kan je een 
beetje zingen, kom dan iedere eerste zondag van de maand 
meedoen. We hebben jouw steun hard nodig! 
Er zijn drie dames die voor kunnen zingen en we hebben een 
dirigent. Nu jij nog!

 
 Wanneer iedere eerste zondag van de maand
 Tijd 15.00 – 16.30 uur
 Waar  culturele ruimte 3e verdieping,  

Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Finy Sekuur:
r.sekuur1@kpnplanet.nl
Heb je geen vragen, kom dan met je taalmaatje of je vriend of 
vriendin naar de bibliotheek! Iedereen is van harte welkom, 
ook als je nog niet ingeschreven bent bij SamenSpraak.

 SamenZang
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek Samen zingen … SamenZang!

Op 17 december 2013 was Cint vijf jaar 
in actie als onze intaker voor vrijwilligers. 
Hij kreeg een mooi boeket. In al die jaren 
heeft hij met maar liefst 464 mensen een 
intakegesprek gehouden.
Zo’n gesprek is ook de eerste kennisma-
king met SamenSpraak en daarom heel 
belangrijk. 

Cint weet altijd de juiste toon te treffen: 
vriendelijk en respectvol. Hij heeft daar-
bij alle aandacht voor de wensen van de 
vrijwilliger. En dat is precies de benadering 
zoals we die bij SamenSpraak in de prak-
tijk proberen te brengen.

Veel dank Cint voor je grote inzet 
en hartelijk gefeliciteerd!

 Ons team  Cint den Boogert vijf jaar bij SamenSpraak Colofon

Uitgave van Gilde Den Haag

Redactie

Bertie Fokkelman

Vormgeving

Hans Meuwese

Bijdragen voor de Nieuwsbrief 

zijn zeer welkom.

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
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 Tip!  Reeks cursussen Nederlands aan Haagse Volksuniversiteit

Voor onze anderstaligen die hun kennis van de Nederlandse 
taal op een intensievere manier willen verbeteren dan via 
SamenSpraak mogelijk is, biedt de Volksuniversiteit Den Haag 
interessante mogelijkheden. Net als Gilde Den Haag is de 
Volksuniversiteit Den Haag een onafhankelijke stichting die 
haar diensten zonder winstoogmerk aanbiedt. Behalve op 
het gebied van talen worden nog op een reeks van andere 
gebieden cursussen gegeven. Houders van een Ooievaarspas 
krijgen 50% korting op de prijs met een maximum van  
Ð 150,– per persoon per kalenderjaar. Er wordt gewerkt met 
goed opgeleide en betaalde leerkrachten.

Onder meer worden cursussen Nederlandse taal gegeven 
voor halfbeginners, halfgevorderden en gevorderden, waarbij 
wordt ingegaan op regels voor grammatica en spelling. Ook 
is er een cursus tekstbegrip en literatuur en zijn er cursus-
sen voor midden en hoger opgeleiden die niveau B2 hebben 
bereikt en zich willen voorbereiden op studie of werk in 

Nederland of behoefte hebben aan extra oefenmateriaal op 
het niveau van Staatsexamen NT2-II. 
Bij de meeste cursussen kan een keuze worden gemaakt uit 
dag- of avondcursussen. De duur van de cursussen loopt uiteen 
van 14 tot 24 lessen en de prijzen van Ð 225,– tot Ð 335,–.  
De cursussen worden op diverse locaties gegeven.

Meer informatie is te vinden op 
www.volksuniversiteitdenhaag.nl
Of te verkrijgen via telefoon 070 3280341.

Wim Koole

Wanneer? Wat? Hoe laat? Waar?

zondag 2 maart SamenZang 15.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek

woensdag 5 maart SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur  Centrale Bibliotheek

woensdag 2 april Samenspraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek

zondag 6 april SamenZang 15.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek

zaterdag 12 april* Bijeenkomst voor taalkoppels 13.30 – 17.30 uur PEP Den Haag
 
zondag 4 mei SamenZang 15.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek

woensdag 7 mei SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek

dinsdag 20 mei* Leeskring 18.30 – 19.45 uur Centrale Bibliotheek

zondag 1 juni SamenZang 15.00 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek

woensdag 4 juni SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek

Voor de activiteiten met * van te voren aanmelden. Zie elders in deze Nieuwsbrief.

  Activiteiten op het programma Agenda
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 Taalmaatjescontact  Meer dan taalmaatjes
Habibe (links) en Yvette

‘We zijn meer dan taalmaatjes, eigenlijk vriendinnen’ 
zegt Habibe Bilyal, taalmaatje van Yvette ten Kate en 
die zin komt er zo maar uit vloeien en dat terwijl Ha-
bibe nog een jaar geleden, toen ze elkaar net kenden, 
bij iedere twee woorden hulp moest zoeken in een 
zelf meegebracht woordenboek. Hoe komt het dat 
ze zó vooruitgegaan is met haar Nederlands en wat 
maakt hun contact zo goed? Dat probeer ik tijdens 
een interview bij Habibe thuis te achterhalen.

Dat Habibe goed kan studeren staat vast. In haar geboor-
teland Bulgarije deed ze een universitaire opleiding peda-
gogie en daarnaast studeerde ze voor master accountant. 
Hier in Nederland wil ze zich zo goed mogelijk uiten en dat 
is moeilijk voor iemand die perfectie hoog in het vaandel 
heeft staan. Dat maakt haar onzeker, maar ook vastbesloten 
om het Nederlands goed te leren. Want ‘Taal is een barrière 
voor alles. Goed spreken is vrijheid. Dan kun je gaan werken 
en een sociaal leven opbouwen’ aldus Habibe. 
Nadat ze voor de inburgeringscursus op A2-niveau was ge-
slaagd begon ze aan B1 en gaf ze zich op bij SamenSpraak 
waar Yvette haar taalcoach werd. Een schot in de roos, 
want Yvette, die in haar professionele leven altijd opvoed-
kundig is bezig geweest, onder andere als bibliothecaresse, 
gaf haar meteen een woordinjectie door op alle gebruiks-
voorwerpen in de huiskamer de Nederlandse woorden te 
plakken, zoals: lapje stof (dat hadden ze net samen op de 
markt gekocht) knoop, garen etc. Ook tijdens ons gesprek 
legt Yvette legt enkele woorden duidelijk uit. 
SamenSpraak ziet ze als haar eerste grote stap. De tweede 
was de zoektocht naar een vrijwilligersbaan. Met Yvette 
bezocht ze de Vrijwilligersparade van de gemeente waar ze 

een baantje vond in de catering van 
een instelling voor gehandicapten-
zorg. Naast koffie en thee schenken 
heeft ze daar de gelegenheid om veel 
met patiënten te praten. Aanvankelijk 
was Habibe zenuwachtig om te gaan 
werken, maar na twee maanden 
voelt ze zich nu een stuk zekerder en 
noemt haar baan zelfs interessant. 
Aan haar kant voelde Yvette zich bij 
het eerste contact zich even onzeker 
als Habibe, want ’je weet niet wie je 
gaat ontmoeten.’ Bij de intake had 
ze gekozen voor een vrouw want het 
leek haar dat je dan gemakkelijker 
dingen kon delen. En over dingen 
delen gesproken, dat dóén ze! Ze 
zien elkaar eens in de week maar 
trekken er dan een volle dag voor uit 

waarin ze gaan fietsen (bijvoorbeeld naar Hoek van Hol-
land!), wandelen (in Madesteijn), naar de markt, winkelen 
(in de Rijswijkse Bogaard of in de stad) koffie drinken, naar 
de bibliotheek of een museum. Ze zijn geregelde bezoekers 
van het Samenspraak Café waar het voor Habibe een open-
baring was te ontdekken dat andere anderstaligen evenveel 
moeite hadden met het Nederlands als zij. Ze waren zelfs 
al een keer bij SamenZang dat Yvette roemt vanwege de 
professionele opzet en ademtechnieken die ze er leert en 
Habibe vanwege de nieuwe woorden die ze er tegenkomt. 
Een wens van Habibe is om een keer met de trein te reizen, 
naar Gouda bijvoorbeeld, want daar is het tot nu toe niet 
van gekomen. Overigens, delen Habibe en Yvette niet alleen 
de leuke dingen: toen Habibe voor een kleine ingreep naar 
het ziekenhuis moest was Yvette erbij.  
‘Ik heb het gewoon met Habibe getroffen’ zegt Yvette. Ze 
geniet niet alleen van de uitjes maar leerde ook hoe het er in 
Bulgarije aan toe gaat. Dat er een andere levenswijze is en de 
mensen elkaar meer steunen. Op een film zag ze hoe mooi dit 
land is en begreep ze Habibes heimwee naar de natuur. 
Echt gemeenschappelijke hobby’s hebben ze eigenlijk niet, 
behalve praten over kinderopvoeding. Maar ook hierin heb-
ben ze elkaar helemaal gevonden want beiden hebben een 
brede belangstelling, zoals dansen, schilderkunst en sport,  
en willen zich niet tot één terrein beperken .

Tips voor de andere taalmaatjes? ‘Ga eropuit’ zeggen ze 
beiden ‘en leer van elkaars wereld. Door een positieve inzet 
houd je hier een warm contact en zelfs vriendschap aan over.’ 
Is dat geen mooie zin om te besluiten?

 Bertie Fokkelman


