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 SamenSpraak Café geopend in Centrale Biblitheek

Op woensdag 1 februari 2012 is het SamenSpraak Café in het Leescafé van de Centrale Biblio-
theek aan het Spui officieel geopend door wethouder Karsten Klein, die naast Sport en Jeugdza-
ken ook Welzijn en daarmee het vrijwilligerswerk in zijn portefeuille heeft. Karsten Klein groeide 
in de provincie Groningen op als zoon van Duitse ouders en zei zich daardoor de problemen, die 
anderstaligen in het voor hen vreemde Nederland ondervinden, goed te kunnen voorstellen. Hij 
was onder de indruk van het grote aantal verschillende nationaliteiten onder de aanwezigen.

De wethouder werd aangekondigd door de voorzitter van Gilde Den Haag, Jan Spoelstra, die 
zich verheugd toonde over de grote opkomst – er waren ongeveer 80 taalcoaches en andersta-
ligen – en de goede samenwerking met de Gemeentelijke Bibliotheek. Aan deze samenwerking 
werd opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd door Peter Korfage, medewerker van de biblio-
theek, die evenals zijn directeur Charles Noordam, bij de opening aanwezig was. 
Het Gilde SamenSpraak Café zal worden geleid door Finy Sekuur, een van de leden van het 
coördinatieteam. Voortaan zullen de bijeenkomsten op iedere eerste woensdag van de maand 
van 17.30 tot 19.30 uur in de bibliotheek plaatsvinden.

Achteraf liet de wethouder ons nog weten getroffen te zijn door de grote opkomst en ons 
enthousiasme.

Wim Koole 

 SamenSpraak Café

 Voorwoord Beste mensen,
In deze Nieuwsbrief kunnen we verslag doen van wel 3 succesvolle bijeenkomsten in de 
bibliotheek: De bijeenkomst voor taalcoaches, de Leeskring en de opening van het Samen-
Spraak Café. Het gaat heel goed met SamenSpraak Den Haag, behalve  met de subsidie van 
de gemeente. Deze wordt afgebouwd. Daarom moeten we wat maatregelen nemen, waarover 
jullie hieronder worden geïnformeerd. We laten ons dus niet ontmoedigen zoals jullie kunnen 
merken. We gaan vol energie het 5e jaar in. 

Ellie Christoffersen, coördinator

Zoals jullie hebben kunnen lezen, was het SamenSpraak Café 
op 1 februari een groot succes. Het was ook erg gezellig. Er 
zijn veel nieuwe contacten gelegd door zowel de vrijwilligers 
als de anderstaligen. Wij hopen velen geregeld terug te zien.

Wij willen diegenen die deze keer niet aanwezig konden zijn 
natuurlijk ook de gelegenheid bieden om gezellig bij te pra-
ten met andere vrijwilligers of anderstaligen! 

Dit kan elke 1e woensdag van de maand tussen 17.30 en 

19.30 uur in de Centrale Bibliotheek 
aan het Spui in Den Haag, beneden in 
het leescafé. Eerstvolgende datum 
is dus woensdag 7 maart! 

Ik, en met mij de andere leden van het coördinatieteam, 
hopen velen van jullie dan ook weer te mogen begroeten! 
Aanmelding is niet nodig.

Eventuele reacties naar: r.sekuur1@kpnplanet.nl.

Wethouder Klein opent 
het SamenSpraak Café

 Kom naar het SamenSpraak Café

Finy Sekuur 



Op maandag 16 januari werd weer een bijeenkomst van 
taalcoaches gehouden in de Centrale Bibliotheek aan 
het Spui. Meer dan 50 taalcoaches namen er aan deel, 
veel oude bekenden, maar ook veel nieuwe gezichten. 
In haar welkomstwoord zei Ellie Christoffersen, coör-
dinator van Gilde SamenSpraak Den Haag, dat we met 
dit project nu het vijfde jaar in gaan. “En het gaat nog 
steeds goed, behalve met de subsidie. De gemeente 
heeft deze voor dit jaar gehalveerd en volgend jaar 
kunnen we bijna nergens meer op rekenen. Het bestuur 
van Gilde Den Haag zoekt ijverig naar andere bronnen 
van inkomsten maar daarover is nog helemaal geen 
zekerheid”.

Ellie moest tot haar spijt aankondigen dat we in de loop van het jaar een bijdrage zullen moeten gaan vragen aan de anders-
taligen. Daarbij zal een uitzondering worden gemaakt voor anderstaligen die over een zeer beperkt budget beschikken. Ook 
kan met ingang van dit jaar geen onkostenvergoeding meer worden aangeboden aan de taalcoaches. Ook hierbij zal een uit-
zondering worden gemaakt voor degenen voor wie die uitgaven echt een probleem vormen. Verder zal waar mogelijk op alle 
kosten van het project worden bespaard.

Het aantal actieve koppels bleef de afgelopen maanden stabiel op ongeveer 180 koppels. Het coördinatie team kon eind vorig 
jaar worden uitgebreid tot 11 personen waardoor meer aandacht aan de deelnemers kan worden gegeven. De wachtlijst voor 
anderstaligen, die eind vorig jaar moest worden ingesteld, kon inmiddels weer worden opgeheven. We verheugen ons in een 
goede samenwerking met de Gemeentelijke Bibliotheek want behalve deze bijeenkomst, waarbij Peter Korfage van de biblio-
theek onze gastheer was, werd op 26 januari voor de tweede keer een Leeskring voor onze taalkoppels in de bibliotheek geor-
ganiseerd, eveneens door Peter Korfage. Bovendien wordt voortaan in het leescafé van de Centrale Bibliotheek op iedere eerste 
woensdag van de maand van 17.30 tot 19.30 het SamenSpraak Café gehouden, waar alle deelnemers elkaar individueel of als 
koppel kunnen ontmoeten.

Inleiding 
De inleiding van de avond werd verzorgd door Marieke Goedegebure, taaltrainer NT2, linguïst en logopedist. Zij heeft zich ver-
diept in de uitspraak van het Nederlands als tweede taal en daarbij gaat het dan in het bijzonder om klinkers en medeklinkers, 
klemtoon en ritme, zinsaccent en intonatie. Een volwassene pikt de klanken en regels van een tweede taal niet automatisch op. 
Wanneer hij of zij zich niet bewust wordt van belangrijke verschillen blijft de verstaanbaarheid achter. Voor een anderstalige is 
het lastig om het Nederlands goed uit te spreken omdat men in eerste instantie vasthoudt aan het eigen klanksysteem. In een 
gesprek kunnen daardoor vaak misverstanden ontstaan of worden foutieve of zelfs volstrekt onbegrijpelijke zinnen geuit.

Je kunt je taalmaatje helpen door hem of haar bewust te 
maken van het feit dat sommige kleine verschillen in de 
uitspraak in het Nederlands een groot verschil in betekenis 
opleveren zoals bijvoorbeeld schap of schaap, pollen of polen. 
Op die manier kun je een basis leggen voor verstaanbaar Ne-
derlands spreken.

Marieke sloot haar presentatie af met een Klank & Klemtoon 
Quiz waarbij alle deelnemers door een zonneklep omhoog 
of omlaag te klappen konden aangeven wat volgens hen het 
juiste antwoord op een vraag was. Degenen die steeds juist 
wisten te antwoorden mochten vervolgens door naar de eind-
vraag naar het aantal klanken dat de Nederlandse taal rijk is, 
waarbij ook alle samengestelde klanken meetelden. Het ble-
ken er 32 te zijn en degene die daar het dichtst bij zat kreeg 
een bos bloemen en een cadeaubon uitgereikt.
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Taalcoaches in Centrale Bibliotheek

Marieke Goedegebure legt alles goed uit

Klepje op of klepje neer …?

 Bijeenkomst

➦
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➥ Nadat nog enkele vragen van deelnemers waren beantwoord was er een pauze, die werd gevolgd door een uitwisseling van 
ervaringen in subgroepen. Daarbij kwam ondermeer naar voren dat:
n het nuttig kan zijn om vergelijkbare klanken in de eigen taal te laten zoeken als deze in het Nederlands moeite opleveren;
n er indien nodig gebruik kan worden gemaakt van de vertaalsite www.google.nl/translate;
n  er bij problemen met de grammatica een beroep kan worden gedaan op onze Grammaticale Vraagbaak, waarvan nadere  

gegevens in de laatste Nieuwsbrieven te vinden zijn (de Nieuwsbrieven zijn ook op te roepen via de website van Gilde: 
www.gildedenhaag.nl)

Hierna was er gelegenheid tot informeel contact met een (eenvoudig!) hapje en een drankje.

Wim Koole 

Op 26 januari 2012 vond de tweede Leeskring plaats in samenwerking met Peter Korfage van 
de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Er waren deze keer 7 koppels van Gilde SamenSpraak 
aanwezig. Het gesprek was weer grondig voorbereid door Peter, die een aantal pagina’s met 
foto’s en afbeeldingen van het boek aan alle deelnemers uitdeelde. Natuurlijk waren er ook 
vragen over de inhoud van het boek – Moby Dick van Herman Melville. 
Alle anderstalige deelnemers kregen een aantal keren de gelegenheid om te laten weten hoe 
goed ze het boek gelezen en ook begrepen hadden. Maar ook de Nederlandstalige deelnemers 
lieten af en toe van zich horen. Het was een zeer enthousiaste groep.

Deelnemers:
Christine Saffell uit de UK en Bert Jan Wilms van Kersbergen
Oksana Gorbenko uit Oekraïne en Marion Jongens
Liesbeth Kretsch uit Amerika en Isabelle Akkermans
Shirin Mozaffar uit Iran en Ans Schiphorst
Rowena Korbijn uit de Filippijnen en Marleen Wahlen (ziek)
Emad Ghavanini uit Iran en Josée Meeuwenoord 
Dita Juhnévića uit Letland, Alice Victor (afgezegd) en Finy Sekuur

Geef je nu op voor de volgende Leeskring 
Datum : woensdag 9 mei 2012 
Lokatie : Centrale Bibliotheek, Spui 68 (3e verdieping)
Tijd : 18.00 - 19.30 / 20.00 uur
Deelname : maximaal 10 koppels
Boek : Oeroeg van Hella Haasse

Oeroeg is een roman van de 
Nederlandse schrijfster Hella 
Haasse. Deze werd voor het 
eerst gepubliceerd in 1948 en 
was het debuut van Haasse. 
Oeroeg speelt in Nederlands-
Indië. Het boek gaat over een 
Hollandse jongen, zoon van een eigenaar van een theeplan-
tage, die als allerbeste vriend een inlander, Oeroeg genaamd, 
heeft. In het boek spelen de ontwikkelingen van beide jongens 
en het verloop van hun vriendschap een grote rol. Als Johan 
na een verblijf in Nederland in Nederlands-Indië terugkeert 
als onderofficier tijdens de politionele acties, vraagt hij zich af 
wat er over is van de vriendschap met Oeroeg. 

Geef je zsm op aan: Finy Sekuur: r.sekuur1@kpnplanet.nl

Gratis lidmaatschap bibliotheek 
voor anderstaligen

De Gemeentebibliotheek in Den Haag stelt nog steeds 
gratis pasjes ter beschikking aan de anderstaligen die ver-
bonden zijn aan Gilde SamenSpraak Den Haag.
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.

 de Leeskring  Centrale Bibliotheek Den Haag



 Grammaticale tip
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 Vraagbaak

 Boeken en websites

 Vertaalsite

 Colofon

 Grammaticale Vraagbaak voor taalcoaches

Alle taalcoaches die hulp nodig hebben bij taalproblemen, kunnen hun vraag per mail sturen 
naar één van de hieronder genoemde personen. Mocht deze met vakantie zijn, dan kan een-
voudig een beroep worden gedaan op één van de anderen. 

Pieter Schim van der Loeff pieter@schimvanderloeff.nl
Antoinette v.d. Maas apen@bart.nl
Henk de Gruiter degruiterhenk@ziggo.nl
Roel Haveman roel.haveman@gmail.com

In de laatste 3 Nieuwsbrieven hebben wij deze rubriek opgenomen. De aanleiding daartoe 
was een verzoek van de kant van onze taalcoaches. Inmiddels blijkt er nog (bijna) geen enkele 
vraag binnengekomen te zijn! Toch worstelen onze taalmaatjes vaak met de grammatica en 
moeten wij ze daarbij helpen als we kunnen. 
Om de belangstelling wat aan te moedigen, zullen bovengenoemde experts de komende peri-
ode in iedere Nieuwsbrief een grammaticaal probleem noemen met daarbij een link naar een 
website waar dit verhelderd wordt. Heel leerzaam. Zijn er naar aanleiding daarvan weer vra-
gen, mail dan naar één van bovengenoemde adressen. Veel succes.

Onderwerp voor deze keer: Het gebruik van “er”. Zie:
http://educatie-en-school.infonu.nl/taal/27737-het-gebruik-van-het-woord-er-in-het-neder-
lands.html
Een goede lijst van boeken en websites die nuttig zijn voor de deelnemers aan SamenSpraak, 
vindt u op de website van Gilde Den Haag www.gildedenhaag.nl zie SamenSpraak/ algemene 
informatie/ achtergrondinformatie.

Op de laatste bijeenkomst werd een vertaalsite als nuttig genoemd ter ondersteuning van de 
communicatie met een anderstalige. Daarover hieronder iets meer informatie.
Het is natuurlijk te allen tijde de bedoeling dat taalcoach en taalmaatje zoveel mogelijk Neder-
lands met elkaar praten. Dat is tenslotte wat het taalmaatje moet leren.
Maar het kan natuurlijk voorkomen dat je een taalmaatje hebt, dat behalve niet al te best 
Nederlands alleen een taal spreekt, die jij helemaal niet beheerst (bv. Pools of Arabisch ).
En als er dan een moment is, dat je elkaar absoluut niet duidelijk kunt maken wat je bedoelt, 
dan is een vertaalsite reuze handig.
Je typt het betreffende woord in, kiest de taal, klikt op vertaal en het is meteen duidelijk wat je 
bedoelt.

Nu zijn er heel veel vertaalsites, dus keus genoeg. 
Gratis, eenvoudig in gebruik en met vertaling tussen 57 verschillende talen is: 
www.google.nl/translate
Je kunt er woorden, zinnen en zelfs webpagina’s mee vertalen.
Goed om te weten is dat als je teksten of zinnen vertaalt, de vertaling niet altijd perfect is, 
maar wat je noemt “krom”. Het is en blijft een door computers uitgevoerde zogeheten “statis-
tische machinevertaling”.

Op deze site kun je de talen ook nog beluisteren. Er zit een knop voor de luidspreker onderin het 
tekstvak en als je daarop klikt dan hoor je wat er staat. Maar ook de uitspraak is niet altijd perfect.

Margy Kamphuis 
(coördinator)        

 Nut van een vertaalsite

Redactie

Ellie Christoffersen

Vormgeving

Hans Meuwese

Contact

samenspraakdenhaag@gmail.com

Bijdragen voor de Nieuwsbrief zijn 

zeer welkom.



Subsidie Onze organisatie
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Tot 2012 gaf de gemeente Den Haag subsidie voor SamenSpraak. Wij konden daarvan onze kos-
ten betalen, bijeenkomsten houden en zelfs nog een tegemoetkoming aan de taalcoaches geven.
Zoals jullie in alle kranten hebben kunnen lezen, moet er nu bezuinigd worden zodat veel subsi-
dies, waaronder de onze, worden afgebouwd. In 2012 krijgen we de helft van wat we nodig heb-
ben, in 2013 waarschijnlijk 20% en daarna niets meer. Het is ons tot dusver nog niet gelukt om 
een andere bron van inkomsten te vinden om de structurele kosten te dekken. We moeten dus 
maatregelen nemen. 
Een onkostenvergoeding voor de taalcoaches kunnen we niet meer geven. We moeten terugvallen 
op de regeling die voor alle Gilde vrijwilligers geldt: Kleine onkosten worden, desgewenst, door 
de anderstalige vergoed. Dit is bij de intake met de anderstaligen al afgesproken en we roepen 
hen nu op om de taalcoach aan te bieden om de kosten die voor SamenSpraak worden gemaakt, 
te vergoeden. Het is aan de taalcoach om te beslissen of deze op dit aanbod in wil gaan.
Een tweede maatregel is dat wij binnenkort  inschrijfkosten in rekening zullen brengen bij de 
nieuwe anderstaligen. De opbrengst hiervan dekt maar een deel van onze kosten. Voor bijeen-
komsten zullen we vanaf de tweede helft van dit jaar een beroep moeten doen op particuliere 
fondsen. We zijn daar al mee in contact.
Het is heel vervelend om inschrijfgeld te moeten gaan vragen maar het kan niet anders. We wil-
len in ieder geval doorgaan om onze anderstaligen dat te bieden wat we gewend waren: weke-
lijkse gesprekken, gesteund door een goede organisatie. 
We hopen op begrip voor deze maatregelen.

Ellie Christoffersen

Oproep 

Beste taalcoach en anders-
talige,
Onze teamleden zorgen 
ervoor dat alles goed wordt 
geregeld bij SamenSpraak. 
Willen jullie het daarom 
steeds zelf aan je contact-
persoon laten weten:

–  of jullie na de eerste ont-
moeting samen doorgaan;

–  als er bijzondere wijzigin-
gen zijn in het contact.

Dit bespaart de contact-
persoon veel werk in de 
vorm van navraag doen.
Bedankt voor jullie mede-
werking.

Ellie Christoffersen

 Taalmaatjescontact  Mijn ervaring met Gilde Samenspraak
Beste samenspraak,
 
Ik heet Katie Macoy, en ik ben net afgelopen met mijn sa-
menspraak met Margriet van Hamel. Ze zei dat jullie wilde 
iets voor de nieuwsbrief over mijn ervaring. Ik heb deze stuk 
hieronder geschreven, hoop dat het ok is. 
 
Bedankt! 
Katie Macoy

“Laat ik me even voorstellen:  Ik heet Katie Macoy, leeftijd 22, uit Amerika.
Toen ik naar Nederland kwam voor studie bij de kunstacademie, was ik net 19 jaar oud. Ik sprak absoluut geen Nederlands, en 
het leven in Nederland was niet makkelijk. De meeste Nederlanders spreken zeer goed Engels, maar iets miste. Leven in Neder-
land zonder Nederlands te spreken was lastig omdat ik zo veel van de cultuur en subtiliteiten miste. Met luisteren en lezen, heb 
ik mijn Nederlands een beetje zelf verbeterend, maar ik vond het altijd te lastig om een echte conversatie te hebben.  
Ik begon met SamenSpraak in mijn 3de jaar in Nederland. Ik had geen idee wat te verwachten. Ik werd met Margriet van Hamel 
gekoppeld, en na onze eerste gezellige afspraak, voelde ik mij meer op mijn gemak. Ze was gastvrij en had geduld als ik een woord 
niet wist of als mijn zinnen niet perfect waren. Daarna kwamen we een keer per week samen, altijd met thee, haar schattige kat, 
en een aardige conversatie. Terwijl mijn Nederlands verbeterde, heb ik ook veel geleerd over de cultuur en het leven van de Ne-
derlanders. Soms hebben wij praktisch dingen gedaan, bijvoorbeeld, met haar hulp heb ik een mooie en stoere tweedehands fiets 
gevonden. Ik heb ook meer abstracte dingen geleerd van haar. Veel van onze gesprekken gingen over politiek, kunst, en cultuur 
in Nederland. Ze heeft ook een paar interessante Nederlandse boeken en tentoonstellingen met mij gedeeld. Wij houden allebei 
van kunst, dus een keer gingen wij naar de Hoge Veluwe, waarschijnlijk een ervaring die ik zou nooit hebben gehad zonder haar.
1 jaar later, met heel veel hulp van Margriet, is mijn Nederlands een stuk beter. Heel belangrijk: nu heb ik voldoende zelfvertrou-
wen om Nederlands te spreken met vrienden van mij, docenten, winkel medewerkers … vrijwel iedereen! Ik ben dankbaar voor 
deze ervaring.  Nu ben ik bijna klaar met school en klaar om mijn leven in Nederland op te bouwen. Deze ervaring was daarvoor 
heel belangrijk.”


