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Voorwoord
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Beste mensen,
Aan het begin van de zomer is er weer een Nieuwsbrief van ons. Er staan veel activiteiten in
waaraan jullie deel kunnen nemen: filmbijeenkomsten, oefenen met taalprogramma’s, de Leeskring enz. Ook natuurlijk het verslag van onze bijeenkomst in april. Wat was het weer leuk. We
naderen inmiddels het aantal van 250 actieve taalkoppels! Reden genoeg om eens te kijken
hoe het allemaal begon. Een mooie zomer toegewenst.
Ellie Christoffersen

Bijeenkomst

Taalmaatjesdag op 12 april: culinaire wereldreis in Den Haag
Kwam het door het succes van de afgelopen keren dat er nu voor ons jaarlijks
evenement meer aanmeldingen binnenkwamen dan anders? Aanvankelijk leek de
gereserveerde ruimte in het PEP-gebouw op de Riviervismarkt te klein, maar door
twee zaaltjes bij te huren was er genoeg plaats voor alle opgegeven taalmaatjes.

Voor meer foto’s zie
www.mijnalbum.nl/
Album=Q3BXWINE)

Na de koffie of thee heette Ellie Christoffersen de aanwezigen welkom en nodigde ze uit in
groepjes, door Finy Sekuur te voren samengesteld, met hun gids naar buiten te gaan. Daar,
in de schaduw van de Sint-Jacobskerk, was iedereen meteen in de juiste omgeving om allerlei wetenswaardigs te horen van de enthousiaste Gilde-gids die stukje bij beetje het oude
Den Haag te voorschijn wist te toveren. Vaak aan de hand van kleine details, waar we altijd
gedachteloos aan voorbij gefietst waren, die opeens interessante verwijzingen naar het
verleden bleken te bevatten. Gaandeweg raakten de anderstaligen, die meestal minder lang
in de Residentie wonen dan de taalcoaches, ook in de ban en in de hofjes werd er enthousiast
gefotografeerd.
Weer terug boog iedereen zich over de vragenlijst. Tja, hoe heette dat klooster dat vroeger op de Prinsegracht stond ook al weer?
Diverse taalmaatjes wisten toch een prijs in
de wacht te slepen: een Haagse Kakker!
Daarna begon het feest voor iedereen want
de anderstaligen hadden ons een culinaire
rondreis voorbereid langs hun land van herkomst. Het was moeilijk kiezen uit de Iranese
dolma’s, de visballetjes uit Sri Lanka of de
Amerikaanse rice krispies treats en nog veel
meer heerlijks uit de meest uiteenlopende
landen. De gesprekken kwamen los en bij het
afscheid beloofden we elkaar weer te zien.
Waar? In het SamenSpraak Café natuurlijk!
Bertie Fokkelman
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SamenSpraak Café
i.s.m. de Centrale Bibliotheek

Iedereen is welkom!

Iedere maand is het weer een feest om zo veel mensen enthousiast met elkaar te zien praten in het Nederlands!
Het SamenSpraak Café is een groot succes en voorziet in een
behoefte van veel taalcoaches en anderstaligen. Er worden
nieuwe contacten gelegd, er wordt uitgebreid gesproken over

de ervaringen en soms komen er spontaan nieuwe anderstaligen op af die zich bij het zien van zo veel enthousiasme ook
willen inschrijven voor SamenSpraak.
Kom jij volgende keer ook?
Wanneer
Waar
Tijd

iedere eerste zondag van de maand
in het leescafé van de Centrale Bibliotheek,
Spui 68, achter de infobalie
inloop tussen 17.30 en 19.30 uur

Je hoeft je niet op te geven of af te melden. Iedereen is
welkom. Neem gerust een vriend of vriendin mee. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd!
Tot ziens in het Café!
Finy Sekuur
Leeskring
i.s.m. de Centrale Bibliotheek

‘Vrienden voor het leven’ en ‘Het Diner’

Afgelopen Leeskring: Vrienden voor het leven
Judith van Wijk en taalmaatje Derya Dinc schreven hierover
het volgende:
‘Dinsdag 20 mei was voor ons de eerste Leeskring. We lazen
het boek Vrienden voor het Leven (Les Intouchables) van
Phillipe Pozzo di Borgo. Dit is een waargebeurd verhaal van
een rijke, gehandicapte Fransman.
Nadat hij een ongeluk heeft gehad, heeft hij hulp nodig. Hij is
afhankelijk van anderen geworden, daarom komt Abdel hem
helpen. Abdel is onbetrouwbaar en ongeduldig. Ze hebben
verschillende achtergronden, maar ze leren veel van elkaar en
worden vrienden voor het leven.

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 van ons een
formulier, 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.

Judith (links) en Derya

We hebben tijdens de bijeenkomst eerst moeilijke woorden uit het boek besproken.
Daarna hebben we andere
boeken met waargebeurde
verhalen bekeken.
Aan het einde hebben we
over bijgeloof gesproken.
Er waren voorbeelden van
bijgeloof uit verschillende
landen.
Bijvoorbeeld:
• Gaan vrienden of familie een lange reis maken? Gooi dan
water tegen de auto of ervoor op de weg). Dan komen ze
gezond en veilig weer terug. (Dit was bekend in Turkije en
Senegal);
• Krijg je vogelpoep op je hoofd? Dan heb je geluk! Je bent
een geluksvogel. (Bekend in onder meer Colombia en
Nederland).
Aanwezig waren:
Herman Houtgast met Julia Valencia uit Colombia, Nanda van
Dijk met Zuoling Liou uit China, Judith van Wijk met Derya
Dinc uit Turkije, Emilie de Lanoy Meijer met Sandra Mack uit
Duitsland, Ina van Duijne met Shirin Seif uit Iran en Karel de
Jong met Marcel Moussa uit Senegal.’

n i e u w s b r i e f 1 4 S a m e n S p r a a k d e n h a ag pag i n a 3

Leeskring
i.s.m. de Centrale Bibliotheek

‘Vrienden voor het leven’ en ‘Het Diner’

Volgende Leeskring: Het diner
De volgende leeskring vindt plaats op dinsdag 23 september
2014.
Het boek dat we dit keer lezen is Het diner van Herman
Koch, een psychologische
thriller. Van dit boek is ook
al een film en een theatervoorstelling. Het was het
best verkochte Nederlandse
boek én winnaar van de NS
Publieksprijs in 2009.
Nu verkort en herschreven in
eenvoudig Nederlands! Het
verhaal gaat over twee
broers en hun vrouwen die
samen uit eten gaan. Ze
moeten praten over hun
15-jarige zoons. Die zoons
hebben namelijk iets op hun
SamenZang
i.s.m. de Centrale Bibliotheek

Wat hebben we een plezier
gehad met het zingen van
Nederlandse liedjes! Dat er
maar weinig mensen op af
kwamen, kon de pret
Colofon

Uitgave van Gilde Den Haag
Redactie
Bertie Fokkelman
Vormgeving

geweten. Tijdens het diner wordt duidelijk wat voor verschrikkelijks de jongens hebben gedaan. Wat gaan de ouders doen?
Gaan ze naar de politie? Dan kan één van de vaders, toekomstig minister-president van Nederland, zijn politieke carrière
wel vergeten.
Wil jij meedoen aan de Leeskring, geef je dan samen met je
taalcoach/taalmaatje op bij Finy Sekuur:
r.sekuur1@kpnplanet.nl bij wie je dit boek op kunt halen.
De boekjes worden weer ter beschikking gesteld door de
bibliotheek, en hoeven pas te worden ingeleverd op de avond
van de Leeskring. Yolanda Meijer van de bibliotheek zal weer
een interessante lesbrief voorbereiden aan de hand waarvan
wij het boek zullen bespreken.
Datum
Tijd
Locatie

dinsdag 23 september 2014
18.30 – 19.30/19.45 uur
Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag

SamenZang – zwanenzang …
niet drukken. Vijf maanden
lang kwamen we op de
eerste zondag samen in de
Centrale Bibliotheek. We
zongen er lustig op los en
leerden nieuwe woorden en
uitdrukkingen. Liedjes van
Annie M.G. Schmidt, Wim
Zonneveld, Toon Hermans en
anderen en ook nog canons
– je weet wel, waarbij de
ene groep begint en dan
de volgende invalt – soms
zongen we zelfs canons in
drie groepen!

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

Het team bestond uit: Lies
Groeneveld, Emilie de Lanoy
Meijer, Thelma van den
Hoonaard, Antoinette van
der Maas en niet te vergeten
onze dirigent Leonard Kwon
die ons geweldig begeleidde,
vooral bij het opwarmen van
onze stemmen en het zingen
van de canons Vader Jakob,
Alle klokken luiden, etc.
Ondanks dat we met weinig
mensen waren, lukte het

Lies en Thelma zingen voor
toch dankzij de Nederlandse
zangers/vrijwilligers die ook
aanwezig waren! Het is ontzettend jammer dat we niet
meer anderstaligen enthousiast hebben kunnen maken.
Gezien de toch wel intensieve voorbereidingen, is er

besloten om met SamenZang
te stoppen. Maar wie weet
komen er in de toekomst
nieuwe enthousiastelingen
die het nog een keer willen
proberen. We houden ons
zeker aanbevolen!
Finy Sekuur
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Tip! Direct Dutch Institute
en Bibliotheek Den Haag

Filmclub
Ben je op zoek naar een leuk en leerzaam uitje
met je taalmaatje? Ga dan eens samen gratis
naar de fim in de Centrale Bibliotheek.
Direct Dutch Institute en Bibliotheek Den Haag
presenteren daar vier keer per jaar de Filmclub,
een combinatie van Nederlandse film en conversatie. Iedereen die zijn/haar Nederlands wil
verbeteren is van harte welkom, met of zonder
taalmaatje.
Er zijn nog twee filmclubs dit jaar, op zondag
21 september en zondag 9 november van 13.00
tot 16.30 uur (inloop vanaf 12.45 uur). In de
maanden september en november vind je een
beschrijving van de film op de website van de
bibliotheek
www.bibliotheekdenhaag.nl.
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen
naar
filmclub@directdutch.com.
Annemieke Konings, Bibliotheek Den Haag

Tip! Mondriaan in samenwerking
met bib. Transvaal en SamenSpraak

Workshop oefenen.nl

Oefenen.nl is een website voor mensen die interactief aan de
slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden.
Mensen oefenen op een informele manier met taal, rekenen,
internetten en omgaan met geld. Tegelijkertijd leren deelnemers over thema’s als bijvoorbeeld werk, gezondheid en
opvoeding.
Heeft je taalmaatje toegang tot een computer met een internetverbinding? Dan is het de moeite waard om hem of haar
extra taal aan te bieden met de gratis taalprogramma’s van
Oefenen.nl.
Met dit doel organiseert het team Oefenen.nl van ROC
Mondriaan met SamenSpraak een workshop waarin je zelf
kennis maakt met de programma’s.
Je bedenkt welk programma voor je
taalmaatje geschikt is en bespreekt
met elkaar hoe je het aan zou kunnen
pakken.
Je gaat tijdens de workshop actief aan
de slag aan de hand van een opdracht. Je hoeft je verder niet voor te
bereiden. Opgeven kan door voor 15
september een mailtje te sturen naar
bertiefokkelman@gmail.com

Voor
Wanneer
Tijd
Waar

de taalcoaches van Gilde Samenspraak
donderdag 18 september 2014
19.30 tot 21.00 uur
Bibliotheek Transvaal
Hobbemaplein 30
2526 JB Den Haag

Bellen kan ook naar 070 3996735. Wij kijken ernaar uit om je
op donderdag 18 september te ontmoeten.
Nel van den Brand
p.vd.brand@rocmondriaan.nl
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Tip!

Aktiviteiten in bibliotheek Transvaal

Zingen voor de kleintjes
In de Haagse bibliotheken wordt veel gedaan voor de jeugd en
beginnende lezertjes. Zo wordt er in veel bibliotheken voorgelezen en geknutseld. Dit is een goede gelegenheid voor anderstalige ouders met jonge kinderen om daar wat Nederlands te leren
samen met de kleintjes.
In het najaar wordt in bibliotheek Transvaal aan het Hobbemaplein ook nog eens gestart met het zingen van Nederlandse liedjes. Eén keer in de 14 dagen op de woensdagmiddag tijdens het
voorlees-halfuurtje voor de kinderen van 4-7 jaar (14.00 - 14.30
uur). De eerste keer dat er gezongen gaat worden is op woensdag 16 juli. Daarna gaat het weer verder na de schoolvakantie, in
september.
De deelnemertjes kunnen na afloop boekjes met de liedjes lenen,
zodat ook thuis nog verder kan worden gezongen met de hele familie! Voor informatie: www.bibliotheekdenhaag.nl/De-bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Transvaalkwartier.htm
Informatief

Taal aan Zee Café
Voor degenen die niet naar
het SamenSpraak Café
kunnen komen op de eerste
woensdag van de maand, is
er nu nóg een gelegenheid
om Nederlands te praten.
Iedere donderdagochtend
van 09.30 - 11.00 uur is er
in bibliotheek Transvaal een
‘Taal aan Zee Café’. Kom dus
gezellig naar de bibliotheek
aan het Hobbemaplein. Als
taalcoach ben je natuurlijk
ook van harte welkom!
Finy Sekuur

De geschiedenis van SamenSpraak en iets over nu
Door Ellie Christoffersen

Het lijkt me aardig om wat te vertellen over het ontstaan van SamenSpraak, want dat is in het hele land
een succesformule, geënt op een Amsterdams initiatief.
Al in 1984 was daar het Gilde opgericht met het doel om ouderen de kans te geven als vrijwilliger hun kennis en ervaring
over te dragen. Bij die gelegenheid lieten Jan Klaassen en
Katrijn in een grote poppenkast in de Nieuwe Kerk aan alle
kinderen van het land weten dat zij zich als oudere artiesten
niet achter de gordijnen lieten opsluiten. Er werd een blaadje
uitgegeven, de Gildegids, met advertenties waarin zij hun
diensten aanboden. Hierna ontstonden in het hele land, naar
Amsterdams voorbeeld, Gilden als vrijwilligersorganisaties
voor ouderen. Momenteel zijn er wel 65 en kunnen ook jongere mensen zich aansluiten.
Onze teamleden van de eerste jaren samen in een schuitje
(Ooievaart)

In 1993 verzocht de gemeente Gilde Amsterdam om te helpen
bij de taalverwerving van nieuwkomers. Dit resulteerde in
SamenSpraak. Het moest iets anders zijn dan gewoon taalles
geven. Iedere oudere Amsterdammer die Nederlands spreekt
moest eraan mee kunnen doen, niet alleen oud-leraren. Het
ging (en gaat) juist om samen spreken in de informele, huiselijke sfeer. Zo zouden de nieuwkomers tegelijk de Nederlandse samenleving beter leren kennen. Ook dit Amsterdamse
initiatief vond alom navolging en nu zijn er in het land 56
SamenSpraak organisaties.
Onze organisatie in Den Haag is pas begonnen in 2007, als
laatste van de grote steden. Er werden door Gilde Den Haag
wel taallessen gegeven, ook Nederlands aan anderstaligen,
maar dat was gewoon les. De toenmalige voorzitter van het
Gilde vond het tijd worden dat ook Den Haag SamenSpraak
kreeg. Ik hoorde ervan via mijn echtgenoot, Wim Koole, die
in het bestuur van Gilde zat en nog steeds zit. Het leek me
aardig vrijwilligerswerk om dit op te zetten. Koepelorganisatie
Gilde Nederland kwam met een kleine startsubsidie, protocollen, folders enz. Dat was een grote hulp. Ik ging ook kijken in
Leiden, Rotterdam en Zoetermeer hoe ze het daar deden.
In januari 2008 begonnen we met ons eerste taalkoppel. Ik
deed toen de organisatie alleen maar na een tijdje kwamen
de eerste teamleden: Finy Sekuur en Cint den Boogert, beiden
nog steeds coördinator. Het duurde wel even voor er echt
vaart in kwam. Halverwege 2008 hielden we onze eerste bijeenkomst voor de taalcoaches omdat we er toen 12 hadden.
Dat kon net. Vermeldenswaard is dat een van deze taalcoaches, Hanneke Stok, nog altijd actief is.
Inmiddels zijn we zes en een half jaar bezig. Het aantal
actieve taalkoppels loopt naar de 250. Sommige taalcoaches
vinden het zo leuk dat ze meer taalmaatjes tegelijk willen.
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Informatief

De geschiedenis van SamenSpraak en iets over nu

Ons coördinatieteam is uitgebreid tot 12 personen. Den Haag
Zuid/Oost opereert onder de leiding van Nora Mulder en
Karel van der Linde. We hebben nu 16 bijeenkomsten georganiseerd. Eenmaal per jaar is er een bijeenkomst met de
anderstaligen erbij. Dat is altijd een feestje: met hapjes die de
anderstaligen meebrengen en Gilde-wandelingen.
Meestal is SamenSpraak voor de anderstaligen een aanvulling op een cursus Nederlands die gevolgd is of nog wordt
gevolgd. Het is heel boeiend om mee te maken hoe zo’n
proces van natuurlijke taalverwerving verloopt. De expert op
dit gebied in Nederland is professor René Appel. Hij heeft ook
al eens gesproken op een van onze bijeenkomsten. Hij maakt
onderscheid tussen gestuurd de taal leren, met oefeningen
en lessen, en ongestuurd. Dat is zoals kinderen een taal leren,
omringd door mensen die hun best doen om met het kind
in contact te komen. Bij ongestuurd een taal leren ligt de
nadruk op communicatie, elkaar begrijpen en de inhoud van
de taal. Naarmate mensen meer gemotiveerd zijn om te communiceren met anderen zal de ongestuurde taalverwerving
beter gaan. Daarom is het belangrijk om een goed contact
op te bouwen, aldus Appel. De ongestuurde wijze waarop bij
SamenSpraak anderstaligen worden geholpen om beter Nederlands te spreken noemt hij uitstekend. Hij dringt er daarom
op aan niet in de verleiding te komen om les te gaan geven
omdat dat serieuzer en echter lijkt, maar om vast te houden
aan het ‘samen spreken’ en het ‘communiceren’. Tot zover
professor Appel.
Ook cultuuruitwisseling is belangrijk. Aan de Nederlander

worden vaak de gebruiken in het land van herkomst uitgelegd
en er worden hapjes of zelfs hele maaltijden geserveerd. Aan
de anderstalige wordt verteld wat wij doen met zoiets als
Sinterklaas of met Kerst of bij de verkiezingen. Er ontstaan
vaak echte vriendschappen.
De Nederlanders hebben heel verschillende achtergronden
maar zijn meestal wel hoger opgeleid. Jongeren zijn ook
welkom maar het merendeel is wat ouder. De anderstaligen
verschillen nog veel meer: We hebben zeker 60 nationaliteiten langs zien komen, de meeste anderstaligen zijn tussen
de 25 en 35 jaar, sommigen wat ouder. SamenSpraak is niet
bedoeld voor kinderen. Dan zou het les geven worden en de
opzet is een gelijkwaardig contact tussen twee volwassenen.
Veel anderstaligen zijn hoger opgeleid maar er zijn ook lager
opgeleiden. Ze hebben allerlei beroepen, van werken in de
kassen tot wetenschappelijk werk. Er melden zich bij ons ook
vaak de zogenaamde kennismigranten. Sommige anderstaligen werken nog niet of onder het niveau dat ze hadden in
hun land van herkomst. Een voorwaarde om hier hogerop te
komen is vaak onze taal leren.
Naast de koppelingen en bijeenkomsten organiseren we ook
nog: het SamenSpraak Café (iedere eerste woensdag van de
maand) en de Leeskring (een paar maal per jaar). Daarbij
geven we de Nieuwsbrief uit die jullie nu onder ogen hebben!
Het gaat dus heel goed met ons vooral dankzij vele vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om met nieuwkomers in Den
Haag in gesprek te gaan.

Agenda

Activiteiten op het programma

Wanneer?

Wat?

Hoe laat?

Waar?

Wo 16 juli

Zingen met de kleintjes

14.00 – 14.30 uur

Bibliotheek Transvaal

Wo 6 augustus

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 3 september

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Do 18 september*

Workshop oefenen.nl

19.30 – 21.00 uur

Bibliotheek Transvaal

Zo 21 september*

Filmclub

13.00 – 16.30 uur

Centrale Bibliotheek

Di 23 september*

Leeskring

18.30 – 19.45 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 1 oktober

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 5 november

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Zo 9 november*

Filmclub

13.00 – 16.30 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 3 december

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 7 januari

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

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

‘Geen les, wel leuke dingen’

‘Was het wel zo’n goed idee’, vraag ik me af onderweg naar
de Centrale Bibliotheek, om een interview te houden met een
Iraanse die nog maar tien maanden in Nederland is? Weliswaar
had ik Shirin Seif en haar taalcoach Ina van Duijne gesproken op
de taalmaatjesbijeenkomst in april, maar toen hadden we het
vooral over de heerlijke dolma’s en de Iraanse gebakjes die Shirin speciaal voor deze gelegenheid gemaakt had en luisterden
we naar de gids die ons rondleidde door Den Haag. Voor alle
zekerheid had ik eenvoudige vragen voorbereid.
Dat was gerekend buiten de enorme inzet van Shirin om Nederlands te leren en haar wil zich hier thuis te voelen, evenals aan
de creatieve vaardigheid van Ina als taalcoach en gids. Toen we
geïnstalleerd waren aan een rustig tafeltje naast het Leescafé
kwamen de meest diverse onderwerpen aan de orde, aangekaart
door Ina. Wat bijzonder, ik blijk als toeschouwer bij een van hun
wekelijkse bijeenkomsten aanwezig te mogen zijn!
Vorige week had Ina VROUW, het wekelijkse magazine van de
Telegraaf, aan Shirin gegeven om eenvoudig Nederlands te kunnen lezen en nu vraagt ze haar hoe ze dat vond. Ook spreken ze
over diverse vakantiesites die Ina had aangeraden. Dan vertelt
Shirin over een fietstocht naar het Westbroekpark die ze met
Bladzijde uit het taalmaatjesdagboek van Ina
Taal Ondersteunende Activiteiten

5-7-2014

Taalact. 2014-05-26 Bibliotheek 11
In tram 17 zagen Shirin en Ina elkaar al. Wij zwaaiden. Bij het uitstappen
halte Gravenstraat keek Ina even om om te zien of Shirin ook via de
Gravenstraat naar de Bibliotheek reed. En jawel Shirin kwam eraan. Ina stelde
voor op de Groenmarkt te blijven en lekker op een
terras te gaan zitten praten. Maar eerst Shirins’ fiets
veilig stallen. Bij de Driehoekjes is een Biesieklette
dus liepen we daarheen en kon Shirin haar fiets beneden in de stalling zetten.
www.biesieklette.nl
Dan zoeken naar een terras waar we rustig konden zitten. Bij restaurant Milú was
niemand en kwam niemand (maandag gesloten) en wij hebben daar zitten praten.
Shirin had een foto bij zich van haar balkon waarop Farzad met 2 collega’s zaten.
Zij waren het weekend wat komen eten en drinken, gezellig.
In De Eshoeve had Shirin afgelopen vrijdag weer cupcakes gebakken en versierd
met de kinderen en de ouderen. Kinderen gaan nu al vragenstellen aan haar.
Ina had het blad Vrouw
meegenomen, wel leuk om te
lezen? Het is de wekelijks
bijlage van het dagblad →
www.telegraaf.nl/vrouw

Ook had Ina nog wat websites met vakantiemogelijkheden. Leuk om te bekijken.
Shirin en Farzad willen deze zomer misschien naar Spanje op vakantie.
Ook praten we nog over de Leeskring van afgelopen week. Wat vond Shirin
hiervan?
Zij was wat teleurgesteld. Het ging veel over de rijke man en de zwarteman die het
leven voor de verlamde rijke man heel prettig maakte. Toch had
Shirin het idee dat het echte hele boek veel meer achtergrond
verhaal zal hebben. Zij wil t.z.t. best het hele boek nog eens lezen
om het echte verhaal te kennen.
Maar zij had toch maar mooi als eerste een korte inhoud van het
boek verteld.
Dat vond ze heel spannend. Haar hart bonkte heel hard, maar
iedereen was stil en luisterde vol aandacht. En dat was toch ook
wel een bijzondere ervaring!
Hierna gaan we wandelen in de straatjes in het Hofkwartier. We willen nog
koffiedrinken en Ina wil stroopwafels kopen voor haar kleinzoon die ze gaat halen
op Schiphol a.s zaterdag. www.haagshofkwartier.nl
Volgende week hebben we een interview voor de nieuwsbrief van SamenSpraak.
SamenSpraak
Samen lezen? Samen spreken!

Ina (links) en Shirin
haar man maakte en waarvoor ze sandwiches had meegenomen. De fiets gebruikt ze ook om naar de Eshoeve te gaan, het
verpleeghuis waar ze sinds kort met hulp van Ina en via de PEP
een vrijwilligersbaan heeft als activiteitenbegeleidster. Wekelijks
komen daar kleuters van de nabijgelegen kinderopvang om
samen met de bewoners leuke dingen te doen en zo heeft Shirin
cup cakes met ze gebakken. Een prachtige gelegenheid om
Nederlands te spreken.
Vervolgens leest Shirin het verslag voor van de vorige bijeenkomst, een A-viertje voorzien van tekst met vrolijke plaatjes en
kleuren. Dit maakt Ina na iedere bijeenkomst. Na afloop van
hun taalmaatjesjaar zal Shirin alle verslagen nog eens krijgen,
maar dan gebundeld in een boekje. Wat een geweldig initiatief!
Ina heeft vroeger Nederlands gegeven in het beroepsonderwijs,
vertelt ze in reactie op mijn bewonderende opmerking. Nu vindt
ze het fijn om anderstaligen via SamenSpraak te begeleiden.
Ze geeft geen les, maar doet wel leuke dingen met ze. Leuk?
Bepaald een understatement!
Tot slot heeft Ina de Posthoorn meegenomen. Ze laat Shirin zien
dat er naast de reclame veel nieuws over Den Haag in staat: over
de North Sea Regatta in Scheveningen, de Tong Tong Fair, het
Haags Hockey Plein. Straks gaan ze nog boeken uitzoeken voor
Shirin in de bibliotheek en dan naar de het Plein in Den Haag
waar door basisscholieren wordt gehockeyd en de WK-wedstrijden in het Kyocera op een groot videoscherm te volgen zijn.
Wat hebben die twee het met elkaar getroffen, bedenk ik me, terugfietsend naar huis. Ina heeft een taalmaatje dat zich dolgraag
aanpast aan haar nieuwe thuisland en op Koningsdag zelfs
de Nederlandse vlag op haar wangen verfde. Shirin vond een
taalcoach die haar vertelt over alle facetten van de Nederlandse
samenleving en daarbij zo geïnteresseerd is in haar cultuur dat
ze ooit, op vakantie in Iran, een chador droeg om zelf te ondervinden hoe dat was. ‘Heel prettig en koel’ zegt ze daarover.
Bertie Fokkelman

