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Graag nodigen wij alle taalcoaches uit voor 
een interessante bijeenkomst die we gaan 
houden op woensdag 31 oktober om 19 uur.  
Dit keer is het onderwerp “motivatie”. 
We denken daarbij vooral aan de motivatie 
van de anderstalige en hoe deze te bevor-
deren. Deze motivatie is natuurlijk ook weer 
van belang voor de motivatie van de vrijwil-
liger. Als spreker/trainer komt Arent Muller, 
communicatietrainer. Hij heeft al eerder een 
programma voor ons verzorgd.
Zie voor meer informatie over hem:
www.arentmuller.com

Het programma staat hieronder.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan met 
een mail naar:
samenspraakdenhaag@gmail.com

Wij hopen op een grote opkomst. Namens 
het coördinatieteam (Finy Sekuur, Cint den 
Boogert, Nora Mulder, Rini Schilperoord, 
Margy Kamphuis, Barbara Hembrecht, Els de 
Zwaan, Henders de Soeten, Thelma van den 
Hoonaard, Wim Koole)

Ellie Christoffersen

 Bijeenkomst

 Voorwoord Beste mensen,
Na de zomer is het weer tijd voor een Nieuwsbrief van SamenSpraak. In dit nummer in de 
eerste plaats een uitnodiging voor een interessante bijeenkomst voor de taalcoaches op 
31 oktober. Daarnaast op 17 oktober een door de centrale bibliotheek georganiseerde 
bijeenkomst voor alle deelnemers van Samenspraak om kennis te maken met tal van websites 
die nuttig voor ons kunnen zijn. Aanmelding voor beide bijeenkomsten is vanaf nu mogelijk. 
Verder viert ons Gilde Den Haag dit jaar haar 25-jarig bestaan, waarvoor de taalcoaches al een 
uitnodiging ontvingen. Kortom weer volop activiteit. Ik hoop dan ook velen van jullie weer te 
zien in de komende tijd. Tot ziens!

 Ellie Christoffersen (coördinator).

 Bijeenkomst voor taalcoaches

 programma

19.00 u  ontvangst met koffie en thee

19.15 u  praatje van de coördinator over de stand van zaken bij Samenspraak

19.20 u  Arent Muller – communicatietrainer; inleiding en oefeningen.  

onderwerp: motivatie bij anderstaligen (en taalcoaches)

20.30 u pauze met koffie en thee

20.45 u workshops

21.15 u conclusies uitwisselen

21.30 u plenair terugkoppelen en afronden

21.45 u informeel gedeelte met drankjes en hapjes

22.15 u einde

Adres

Grote zaal HOF

Riviervismarkt 2

2513 AM  Den Haag
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Donderdag 27 september aanstaande viert Gilde Den Haag zijn 25 jarig bestaan. Zo’n be-
langrijke gebeurtenis mag in de stad natuurlijk niet onopgemerkt blijven. Daarom wordt op 
die dag aan alle Hagenaars een gratis stadswandeling onder leiding van een van onze gidsen 
aangeboden. Daarbij kan gekozen worden uit een viertal wandelingen namelijk de Residentie 
wandeling, de Jugendstil wandeling, de Hofjestocht of de wandeling Handel en Nijverheid aan 
de grachten.

Natuurlijk is het leuk wanneer er ook veel taalkoppels aan deze wandelingen meedoen. De 
wandelingen beginnen om 13.00 uur en duren ongeveer anderhalf uur. De start is, evenals 
het einde, voor het gebouw van HOF, promotie vrijwilligerswerk in Den Haag, Riviervismarkt 
2, waar ook het bureau van Gilde Den Haag is gevestigd. Gezien het feit dat de omvang van 
de wandelgroepen beperkt dient te zijn, is het noodzakelijk om zich tevoren op te geven. Dit 
kan per mail: info@gildedenhaag.nl onder vermelding van “jubileumwandelingen” of per 
telefoon: 070 356 12 81. Dan kun je ook meteen je keuze kenbaar maken. Wethouder Karsten 
Klein, bij ons welbekend omdat hij begin dit jaar ons SamenSpraak Café in de Centrale Biblio-
theek opende, zal het startsein voor de wandelingen geven.

Alle taalcoaches hebben inmiddels per post een uitnodiging ontvangen voor de feestelijke 
bijeenkomst die het bestuur van Gilde Den Haag heeft georganiseerd in het theater Concordia, 
Hoge Zand 42 in Den Haag. Deze bijeenkomst duurt van 16.00 uur tot 18.00 uur. Enkele spre-
kers, waaronder de burgemeester van Den Haag de heer J.J. Van Aartsen, zullen kort het woord 
voeren, daarnaast is er alle gelegenheid met elkaar kennis te maken en genodigden van buiten 
het Gilde te vertellen waar wij mee bezig zijn. Anderstaligen, die aan SamenSpraak meedoen, 
kregen geen persoonlijke uitnodiging, ook zij zijn echter van harte welkom.

In verband met de catering willen wij graag zo spoedig mogelijk weten wie er komt. 
Opgeven kan per mail: info@gildedenhaag.nl dan wel telefonisch: 070 356 12 81. 
Het kantoor, dat door Gilde vrijwilligers wordt bemand, is geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur.

Wim Koole

Op 17 oktober 2012 vindt in de Centrale bibliotheek, Spui 68 een bijeenkomst plaats voor taalkoppels en individuele deelne-
mers aan SamenSpraak (zowel taalcoaches als anderstaligen) over de mogelijkheden die internet biedt om te oefenen met de 
Nederlandse taal en om meer te weten te komen over Nederland en de Nederlanders.

Behalve programma’s over taal zijn er ook programma’s waarbij je vaardigheden kunt opdoen in rekenen, omgaan met internet 
en programma’s met thema’s als gezondheid, sport, werk etc. Een belangrijke site is www.oefenen.nl van E-TV.nl
Tevens komen deze avond de sites aan de orde die alleen in de bibliotheek gratis te raadplegen zijn. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Centrale bibliotheek op verdieping 2 in het instructielokaal. Van 19.00 uur tot uiterlijk 
20.15 uur. In tweetallen worden de sites bekeken. In het instructielokaal staan 12 computers waaraan 12 tweetallen geplaatst 
kunnen worden.

Opgave graag via Ellie Christoffersen: 
samenspraakdenhaag@gmail.com 

Vermeld daarbij of je al dan niet samen met je taalmaatje komt.

Peter Korfage

 Bijeenkomst

 Gilde Den Haag viert zijn 25 jarig bestaan Jubileum

 Mogelijkheden om met taal te oefenen op internet
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Op 1 augustus en 5 september waren er weer veel van jullie 
in het SamenSpraak Café. In augustus wel 40 en in september 
ca 28 deelnemers. Velen komen regelmatig, waardoor 
er een goede band ontstaat. We hebben weer mooie verhalen 
gehoord over de fijne vakanties – vaak naar het eigen vader-
land maar soms ook naar exotische bestemmingen.

Kom jij volgende keer ook naar  
het SamenSpraak Café? 
Iedere 1e woensdag van de maand in de Centrale Bibliotheek 
aan het Spui van 17.30u tot 19.30u.

Alle belangstellenden kunnen zo binnenlopen in het Leescafé 
op de begane grond.

Volgende datum is woensdag 3 oktober. Graag tot dan!

Finy Sekuur – coördinator SamenSpraak

We lezen ditmaal Moord in het Moeras, een verhaal van de Nederlandse schrijfster 
Ria van Adrichem speciaal geschreven in korte zinnen en gemakkelijke woorden voor 
‘anderstaligen’ die de Nederlandse taal nog beter willen leren spreken en verstaan. 
Een spannend boek!

Momenteel zijn er al 10 deelnemers van SamenSpraak die meedoen. 
Je kunt je voor deze dag dus niet meer opgeven. 

Maar denk er al vast over na of je misschien de volgende keer mee wilt doen samen met je 
taalmaatje. Zo gauw de nieuwe datum en het nieuwe boek bekend zijn, zullen die worden 
doorgegeven. Hou de nieuwsbrieven en de mail dus goed in de gaten!

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.

 Centrale Bibliotheek Den Haag - 11 oktober 2012

Datum :  donderdag 11 oktober 2012

Locatie :  Centrale Bibliotheek, Spui 68 (3e verdieping)

Tijd :  18.00 - 19.30 / 20.00 uur

Deelname :  maximaal 10 koppels

Boek :  Moord in het Moeras van Ria van Adrichem

  Centrale Bibliotheek SamenSpraak Café

 de Leeskring



n i e u w s b r i e f  8  S a m e n S p r a a k  d e n  h a a g   pa g i n a  4

 Mutaties binnen het coördinatieteam

Er waren de afgelopen periode enige wisselingen. Twee nieu-
we medewerkers zijn toegetreden. Ik stel beide dames graag 

aan jullie voor. Zij zullen actief zijn als contactpersoon. 

Henders de Soeten
Henders was werkzaam als vertaler bij de Raad van de 

Europese Unie in Brussel en is nu met pensioen.

Thelma van den Hoonaard
Thelma was kinderchirurg en is nu eveneens met pensioen.

Afscheid van ons team namen:

Marianne Fennema
Marianne kreeg een nieuwe baan en kreeg het daardoor te druk om ook nog vrijwilligerswerk 
te doen. Marianne wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage aan Samenspraak.

Tiny Boekhout
Tiny stelde zich in een drukke periode beschikbaar als contactpersoon, wat zeer te waarderen 
was. Ook Tiny wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage. 

 Nieuws

Deze rubriek is bedoeld om jullie ervaringen met Samenspraak aan elkaar door te geven. 
Helaas was er deze zomer geen inbreng. Toch zullen er vele ontmoetingen van de taalkoppels 
geweest zijn.
Ga eens na of je een kort verhaaltje kunt schrijven over een ontmoeting die jullie hebben 
gehad. (Liefst met foto van jullie beiden. )

Het kan een goede oefening zijn voor de anderstalige. Het Nederlands hoeft natuurlijk nog niet 
perfect te zijn! Het is altijd mooi om te zien wat anderstaligen al kunnen in onze moeilijke taal.

Bedankt alvast.
Ellie Colofon

 Taalmaatjescontact 	 Oproep
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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. 

Antoinette v.d. Maas apen@bart.nl

Jitske v.d. Meer 
jitskebieuwkje@zonnet.nl

Pieter Schim van der Loeff pieter@schimvanderloeff.nl

Henk de Gruiter 
adsl473558@telfort.nl

Roel Haveman 
rhaveman@planet.nl

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 achter-

grondinformatie

Beste Gilde SamenSpraak Den Haag team,

Hartelijk dank voor de plezierige twee jaar met Gilde en dat 

ik mee mocht lopen in het SamenSpraak project. Ik heb mijn 

certificaat gisteren van mijn taalmaatje Ingrid van Rhijn ont-

vangen. Ik ben er heel blij mee.

Dankzij aan dit project en aan jullie warme ontvangst en de 

laatste maar niet de minste de enorme liefde en geduld van 

Ingrid, voel ik me nu een waardevolle Hagenaar.

 Ik hoop dat ik in de toekomst jullie kan ondersteunen in een 

van jullie projecten,.

 
Met hartelijke groeten,

 
Diana Nikolova 

Beste Den Haag,

Drie maanden hebben wij samengewoond, 

maar ik ken je nog niet goed.

Toen wij elkaar voor de eerste keer ontmoetten, 

zag ik slechts grijze nevel.

Wat voor welkomstcadeau heb je me gegeven? 

De griep!

Thuis keek ik door het raam en zag slechts schemering en 

sneeuw.

Nooit eerder had ik sneeuw gezien, behalve op tv.

Nu, zevenentwintig jaar oud, heb ik een echte sneeuwvlok 

op mijn hand gevoeld.

Dat was jouw tweede cadeautje … 

maar niet het laatste …

Drie maanden hebben wij samengewoond en wij hebben 

nog drie maanden. 

Nog drie maanden kan ik langs het Malieveld lopen 

en koffie drinken op het Plein.

Nog drie maanden zie ik vogels in jouw grachten en ruik ik 

haring op het Buitenhof.

Gisteren heb je mij bloemen gegeven – kleine gele, paarse 

en witte.

Net zo wit als de sneeuwvlok die, hoewel allang 

gesmolten, ik nog steeds voel op mijn hand.

Amelia Walker (inmiddels terug naar Australië)

 Vraagbaak

 Boeken en websites

 Taalmaatjes

 Grammaticale Vraagbaak voor taalcoaches

Beste Den Haag (een brief naar een stad)
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Nora Mulder vertelt:
Op 20 maart, begin van de lente, ging ik naar mijn nieuwe taalmaatje Marjan Kankash. Zij begroette mij met de woorden: 
“Gelukkig Nieuwjaar” waarop ik vroeg: “Hoezo?” Marjan komt uit Iran en op 21 maart begint daar het nieuwe jaar (1391).
Binnen stond de tafel gedekt met voorwerpen en etenswaar die traditioneel in Iran zijn om het nieuwe jaar te vieren. 
Ik heb Marjan natuurlijk gevraagd mij alles uit te leggen en te vertellen over de gewoonten in haar land. Samen hebben we dit 
stukje geschreven omdat het leuk is om elkaars cultuur te leren kennen en waarderen.
Marjan vertelt dat de tafel HAFT SIN heet (haft is heilig getal 7 en sin zijn 7 gerechten die met een c beginnen).
Op de HAFT SIN staan:

In Iran begint de jaartelling op de dag dat Mohammed van Mekka naar Madine ging, nu 1391 jaar geleden. Het Nieuwe jaar heeft ook te maken met de stand van de zon ten opzichte van de aarde en kan daarom van tijd en dag verschillen.
Nieuwjaar vieren duurt in Iran 2 weken en iedereen heeft dan vrij en alles is gesloten.Op Nieuwjaarsdag zitten de gezinsleden aan de Haft Sin en wachten op het juiste uur.Zittend aan tafel worden dan goede wensen uitgesproken en door de Vader uit de Koran voorgelezen en er wordt een speciaal Nieuwjaarsgebed gebeden (tegenwoordig ook via de TV).De kinderen krijgen cadeautjes en geld van de aanwezige oudere familieleden.Meteen na het gebed kleedt iedereen zich aan en gaat men op familiebezoek, dat zeer hiërarchisch is, de oudste het eerst bezoeken en dan de jongere familieleden.De kinderen mogen dan bij het familiebezoek geld uit de Koran nemen (dit mogen alleen nieuwe biljetten zijn, ze worden speciaal bij de bank gehaald).Het speciale eten op Nieuwjaarsdag is vis met rijst die groen gekleurd is door de kruiden.De Haft Sin tafel blijft 2 weken staan en op de 13e dag na het nieuwe jaar gaat iedereen naar buiten om te picknicken. Dit heet Natuurdag en je kan dan op alle auto’s de maïsplantjes zien staan die worden meegenomen naar de picknick en daar aan de natuur worden teruggeven.

Ik wens Samenspraak een Gelukkig Nieuwjaar.

Marjan Kankash 
Opgetekend door
Nora Mulder

 kom met goudvissen symbool voor het Leven kaarsen licht
 spiegel waarheid de Koran Bijbel Islam hyacint symbool voor de lente maisplantjes nieuwe groei

 eieren symbool van vruchtbaarheid knoflook medicijn tegen ziekten kruiden sumak (opkomen van de zon) duindoorn liefde
 azijn lang leven appel gezondheid en schoonheid

Subsidie

 Onze organisatie
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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 vanaf 1 april ™ 25,– inschrijfkosten in rekening zullen brengen 

bij de nieuwe anderstaligen. De opbrengst hiervan dekt maar een deel van onze kosten. Voor 

bijeenkomsten zullen we vanaf de tweede helft van dit jaar een beroep moeten doen op particu-

liere 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 SamenspraakBeste 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.”

Uitgave van Gilde Den Haag

Redactie

Ellie Christoffersen

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.


