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Voorwoord

Beste mensen,

In deze laatste Nieuwsbrief van 2012 kijken we terug op een aantal zeer geslaagde bijeenkomsten: de bijeenkomst voor taalcoaches over motivatie, de Leeskring, het oefenen met websites
en de ontmoetingen in het SamenSpraak Café. Van dit alles wordt hieronder verslag gedaan.
Het was een goed jaar vol activiteiten. Ondertussen waren er de wekelijkse ontmoetingen
van velen van jullie. Wat een inzet van iedereen! In 2013 willen we graag zo doorgaan.
Helaas moeten we dan toch echt inschrijfgeld gaan vragen aan onze nieuwe anderstaligen en
aan de al ingeschreven anderstaligen zullen we vragen om een vrijwillige bijdrage. We zorgen
er zo voor dat 2013 ook succesvol kan worden. Alvast fijne feestdagen toegewenst.
Ellie Christoffersen (coördinator).
Bijeenkomst

Geslaagde bijeenkomst over communicatie en motivatie

Woensdag 31 oktober j.l. is opnieuw een zeer geslaagde
bijeenkomst van taalcoaches gehouden in de grote zaal van
HOF aan de Riviervismarkt. De bijeenkomst, waaraan door
bijna 40 personen werd deelgenomen, werd geopend met
een welkomstwoord van Ellie Christoffersen als projectleider
van Gilde SamenSpraak Den Haag. Daarna ging Arent Muller,
communicatietrainer, in op de problemen en mogelijkheden
die zich kunnen voordoen op het gebied van motivatie van
met name de anderstaligen.

Over SamenSpraak
Ellie merkte op dat het aantal koppels zich de laatste tijd
rond de 180 heeft gestabiliseerd. Dit betekent dat er steeds
weer koppels worden afgerond en nieuwe koppels worden
gevormd, vaak met een taalcoach die doorgaat. Bij het coördinatieteam heeft Tiny Boekhout afscheid genomen en is
Els de Zwaan bezig met de afbouw. Henders de Soeten en
Thelma van den Hoonaard worden als nieuwe teamleden
verwelkomd. Er zijn momenteel 11
coördinatoren.

Arent Muller in actie

Bijeenkomst
Ontmoeting
Arent Muller wist van het begin af aan alle deelnemers te
activeren. Hij merkte op dat je mensen kunt vergelijken met
ijsbergen. Het grootste deel van hun beweegredenen is onzichtbaar, maar speelt wel een rol. Bij iedere ontmoeting met
een ander nemen we onszelf mee. Onbewust worden daarbij
twee contracten gesloten. Een inhoudelijk contract: “Wat
gaan we doen?” En een relationeel contract: “Hoe gaan we
met elkaar om?”
De deelnemers werden uitgenodigd in telkens andere tweetallen enkele minuten met elkaar te praten over de vraag
wat zij verstaan onder afspraken en hoe zijn omgaan met
verwachtingen. Als het gaat om afspraken blijken die in de
praktijk vaak betrekking te hebben op afspraken met jezelf
en niet met de ander, naar wie niet echt wordt geluisterd.
Arent merkte vervolgens op dat het belangrijk is om een verwachting van tevoren uit te spreken, ook al loop je daarbij het
risico van teleurstelling.
Cultuurdimensies
Om het verschil in verwachtingen beter te begrijpen zijn de
cultuurdimensies, die Geert Hofstede beschrijft in zijn boek
”Allemaal Andersdenkenden, Omgaan met cultuurverschillen”
helpend. Deze auteur onderscheidt daarbij machtsafstand,
individualisme, masculiniteit, onzekerheidsvermijding en
lange- of kortetermijndenken.
De mate van machtsafstand wordt afgeleid uit de waardering
van maatschappelijke ongelijkheid en hiërarchie. Latijns-Amerikaanse en Arabische landen scoren hier hoog, Nederland en
veel West-Europese landen laag.
De mate van individualisme is hoog in de VS en laag in bijvoorbeeld Guatemala en veel andere economisch minder
ontwikkelde landen, waar vooral de groep of de familie belangrijk is.
De mate van masculiniteit geeft aan in hoeverre waarde
wordt gehecht aan traditioneel mannelijke en vrouwelijke
kwaliteiten. In masculiene landen is sprake van een duidelijke
rolverdeling tussen man en vrouw en moet de sterkste winnen, terwijl de rolverdeling elkaar meer overlapt in feminiene
samenlevingen als de onze, waar meer sprake is van overleg.
De mate van onzekerheidsvermijding kan worden afgelezen
aan het belang dat wordt gehecht aan regelgeving, formele
procedures en rituelen. Hier scoort Engeland laag, Nederland
en Duitsland middelmatig, Zuid-Europa, Japan en België laag.
In de later door Hofstede aan zijn cultuurtheorie toegevoegde vijfde dimensie van lange- of kortetermijndenken wordt
oosterse volharding in de ontwikkeling en toepassing van innovaties gesteld tegenover de westerse drang naar waarheid
en onmiddellijk resultaat.
Mensen reageren sterk vanuit hun eigen cultuur op elkaar,
vinden die vanzelfsprekend en daardoor ontstaan er vaak
misverstanden.
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Motivatie
Nadat de aanwezigen waren opgedeeld in een vijftal groepen
werd daarbinnen gediscussieerd over de beste aanpak om de
motivatie tussen taalcoaches en anderstaligen te stimuleren.
Op grote vellen papier kon worden aangegeven wat men
daarbij belangrijk vindt. Naar voren kwamen zaken als:
elkaar vertellen over verschillen, belangstelling tonen voor
cultuur en land van de anderstalige, nieuwsgierigheid naar
de ander, verslagjes maken, interesse en wensen van de anderstalige leren kennen en toestaan dat fouten bij het spreken
worden gemaakt, dat wil zeggen niet continu verbeteren.
Arent begon en eindigde zijn presentatie met een kort toepasselijk gedicht en ontving na afloop een hartelijk applaus. Zijn
laatste gedicht met de titel “Ontmoeten” luidt als volgt:
Gedicht
Ontmoeten is kijken en zien, luisteren en horen, verbazen en
verwonderen. Echt zien en echt horen, horen wat de ander
zegt, in plaats van wat je zou willen horen.
Ontmoeten is een avontuur, open staan voor de ander, open
staan voor je omgeving.
Ontmoeten is jezelf tegenkomen in de ogen van een ander,
die een spiegel zijn voor jezelf. Ontmoeten is de ander het
beste van jezelf te laten zien en het beste in de ander willen
ontdekken. Ontmoeten is de ruimte krijgen en de ander ruimte geven, zodat je allebei de wereld kunt ontdekken.
Ontmoeten is jezelf kunnen zijn, samen groeien. Elke ontmoeting is een nieuw begin …
De auteur van het gedicht is niet bekend.
Met het voorlezen van dit gedicht was het officiële gedeelte
van de bijeenkomst tot een einde gekomen en werd zoals
gebruikelijk afgesloten met een informeel samen zijn met een
hapje en een drankje.
Wim Koole
In de subgroep
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SamenSpraak Café

Wie kent het niet?!
Velen van de vrijwilligers en anderstaligen zijn inmiddels bekend met het SamenSpraak Café. Dat is echt geweldig. Het is
een ontspannen manier om andere mensen te leren kennen.
Hieronder kan je een verslag lezen van Adriana Hendriks die
regelmatig naar het Café komt.

Ben jij nog nooit geweest?
Laat het dan een goed voornemen
zijn voor het nieuwe jaar!
De eerstvolgende keer dat we weer bij elkaar komen in het
Café is op Woensdag 9 januari 2013.
Genoeg gespreksstof: oliebollen heb je ze zelf gemaakt of gekocht en waar haalde je de lekkerste? Appelflappen / appelbeignets – wat is het verschil? Kerst, oud en nieuw – wat zijn de
tradities in Nederland en wat zijn de tradities in jouw land?
Kom er over vertellen op woensdag 9 januari.
Inloop : tussen 17.30 – 19.30 uur
Lokatie : Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag
Finy Sekuur

SamenSpraak Café

Mijn ervaring met het SamenSpraak Café

Ik vind het SamenSpraak Café erg leuk. We kunnen de
Nederlandse taal oefenen (vooral spreekvaardigheid en luistervaardigheid) en onze ervaringen uitwisselen met andere
maatjes. Bovendien delen we informatie met maatjes en
coaches over onze landen van herkomst. Er zijn mensen die
verschillende plaatsen van de wereld hebben bezocht en
het is altijd leuk mooie verhalen te horen over verschillende
gewoontes en ideeën. Daarnaast zijn deze gesprekken in het
Nederlands, dus het is ook leerzaam. Dit is een gezellige

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.

manier om de taal te oefenen want dikwijls zijn er bijvoorbeeld uitdrukkingen die we als buitenlanders niet kennen en
de coaches ongeacht of ze onze coach zijn of niet, helpen ons
graag met het uitleggen van de betekenis van een bepaalde
uitdrukking. Coaches en maatjes zijn er zich bewust van hoe
belangrijk voor buitenlanders het is om de Nederlandse taal
te beheersen. Ik vind het café een mooie gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en ondersteunen. Zoals iedereen weet, is
het een heel grote verandering het feit dat we nu in
Nederland wonen, we hebben onze cultuur en gewoontes
achtergelaten om verschillende redenen, en het aanpassingsproces is niet makkelijk. Soms voelen we ons eenzaam en we
willen iemand die ons dan kan beluisteren. Iets moois van
het café is dat je andere buitenlanders leert kennen die ook
in zo’n situatie zijn en dan realiseer jij je dat je niet de enige
bent die nog niet helemaal gewend is aan het nieuwe leven
in Nederland. Daarnaast zijn er veel mensen bij het café dus
je zou ook zelfs nieuwe vrienden kunnen krijgen.
Dit is leuk en ook interessant, ons doel is de Nederlandse taal
voldoende te beheersen. Je hoeft niet bang te zijn als je de
taal nog niet goed spreekt, dat komt nog wel.
Leren, oefenen en praten, veel praten!
Adriana Hendriks uit Mexico
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de Leeskring

Centrale Bibliotheek Den Haag - 11 oktober 2012

In het cursuslokaal van de centrale bibliotheek kwamen 7
anderstaligen en 5 vrijwilligers bij elkaar om het spannende
boek “Moord in het Moeras” te bespreken. Peter Korfage,
projectleider van de bibliotheek had de discussieavond goed
voorbereid en zorgde ervoor dat er én hard moest worden
nagedacht én druk werd geconverseerd over het verhaal. Wat
zaten die familierelaties nog ingewikkeld in elkaar!
Ook kwamen uitspraak en melodie van de Nederlandse taal
aan de orde. Hiervoor werd verwezen naar de luisterboeken
op allerlei niveau die in de bibliotheek beschikbaar zijn.

De deelnemers waren:
Isabelle Akkermans en Elizabeth Kretsch (USA)
Anna Maria Domburg en Christine Park (Zuid Korea)
Judith Boek en Daria Noda (Rusland)
Paula Voges en Neshe Veli (Bulgarije)
Finy Sekuur en Alexandra Carriel (Ecuador),
Jarek Licznerski (Polen),
Stéphanie Jamet (Frankrijk)
Finy Sekuur

Oproep
Doe mee:
Al weer voor de 5e keer kan er door SamenSpraak koppels worden meegedaan aan de
Leeskring in de Centrale Bibliotheek.
We lezen ‘De Cock en de Dodendans’, een Baantjer detective! Velen van de Nederlandse
coaches zullen dat zeker leuk vinden. Er is een hele serie Baantjers – speciaal geschreven voor
hen die de Nederlandse taal nog beter willen leren spreken en verstaan.
Weer een spannend boek dus, waar anderstaligen kennis kunnen maken met onze welbekende
Amsterdamse detectives De Cock – met ceeooceekaa – en Vledder.
Het is de bedoeling dat koppels van SamenSpraak het boek samen lezen en daarna ook samen
naar de leeskring avond in de Centrale Bibliotheek komen! Er kunnen maximaal 10 koppels
meedoen.
De boeken zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Geef je per e-mail op aan: Finy Sekuur: r.sekuur1@kpnplanet.nl
Datum

: dinsdag 15 januari 2013.

Locatie

: Centrale Bibliotheek, Spui 68 (3e verdieping)

Tijd

: 18.00 - 19.30 / 20.00 uur

Deelname : maximaal 10 koppels
Boek

: De Cock en de Dodendans van A.C. Baantjer
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Bijeenkomst

Oefenen met taalwebsites

Op woensdagavond 17 oktober hebben taalkoppels, taalcoaches en anderstaligen in de bibliotheek gewerkt met verschillende websites die gebruikt kunnen worden voor het oefenen
met de Nederlandse taal.
In totaal waren 13 mensen aanwezig. De eersten zelfs al
om 18.00 uur terwijl de activiteit om 19.00 uur begon, maar
gelukkig konden ze direct van start, ieder achter een eigen
computer.
De mensen hebben een overzicht gekregen van de verschillende programma’s van ETV via www.oefenen.nl Iedereen
die nog geen wachtwoord voor deze site had, heeft er nu
één aangemaakt. Dit overzicht is door de bibliotheek verder
aangevuld met nog een aantal sites op het gebied van Nederlands en inburgering.

Dat taal niet altijd saai hoeft te zijn werd getoond door samen een taalspelletje te spelen. In dit geval ‘galgje’. Maar je
kunt ook denken aan ‘lingo’ of andere mogelijkheden.
De deelnemers gingen iets na 20.00 uur met een aantal nieuwe ideeën naar huis.
Deze voorlichting kan, bij voldoende belangstelling, altijd
weer een keer herhaald worden.
Peter Korfage
Bibliotheek Den Haag

Websites die bekeken werden:
www.vlieberg.nl/kids/games/galgje/galgjemedium.htm
Voor taalspelletje via galgje;
www.oefenen.nl
Met een zeer groot aantal onderwerpen over taal, opvoeding rekenen en gezondheid. Oorspronkelijk gericht op Nederlanders die Nederlands leren (NT 1) maar ook bruikbaar voor buitenlandse mensen;
http://www.taalnet.nl/taalhulpmiddelen/beeldenboek/a_letter.html
Een eerste kennismaking met de Nederlandse taal: plaatjes met bijbehorend woord;
http://www.nt2taalmenu.nl
Oefeningen rondom spreken, schrijven, lezen, inburgering etc;
http://www.steffie.nl
Informatie over NS kaartautomaat,m bankpas internet, internetbankieren etc. Op een makkelijke manier uitgelegd;
http://www.taalnet.nl/taalspel/index.html
Website met een drietal taalspelletjes.
Zie verder ook de lijst van boeken en websites op onze site van Gilde Den Haag www.gildedenhaag.nl
(bij Samenspraak – achtergrondinformatie)

Financiën

Voor 2013 kan SamenSpraak slechts op een zeer kleine bijdrage van de gemeente rekenen. Verder is de situatie zeer onzeker.
Dat betekent dat we vanaf januari een inschrijfgeld aan de anderstaligen moeten gaan vragen. Het bedrag is vastgesteld op
€ 25,–, te voldoen bij de intake. Verder zullen wij een verzoek doen aan anderstaligen die al bij ons zijn ingeschreven om ons
vrijwillig te steunen. Zij helpen SamenSpraak zo om voort te bestaan.
Voor de duidelijkheid: Alle medewerkers aan Gilde (en dus ook aan SamenSpraak) zijn vrijwilligers, die hun tijd en vaardigheden belangeloos beschikbaar stellen. Uiteraard hebben wij wel organisatiekosten. Tot dusver bestreden wij deze met een
gemeentelijke subsidie (die de laatste jaren steeds minder werd) en enkele eenmalige bijdragen van het Oranjefonds en Gilde
Nederland (bij het opzetten in 2008) en van Fonds 1818 (dit jaar).
Ellie Christoffersen
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Taalmaatjescontact

Mijn leerervaring bij SamenSpraak

Vanwege de liefde kwam ik vier
jaar geleden naar Nederland
om hier te blijven wonen samen
met mijn Nederlandse man.
Sinds ik in Nederland woon, leer
ik elke keer steeds meer over dit
land, de cultuur, de mensen en
natuurlijk de taal.
In april van dit jaar, toen mijn
cursus ‘advanced Nederlands’
Jitske van der Meer en
bijna afgelopen was, nam ik
Magaly Grandez Ávila
contact op met de coördinatoren van Samenspraak. Ik wilde mijn Nederlands verbeteren, vooral
mijn spreekvaardigheid. Ik doe nu al bijna zes maanden mee aan
het Samenspraak project als taalmaatje en ik moet zeggen dat ik er
heel veel van geleerd heb en ik er nog steeds van leer, niet alleen
wat betreft de taal, maar ook de cultuur.
Een samenspraaksessie duurt ongeveer anderhalf uur. Samen met
mijn coach beginnen we onze sessies met de typische en zeker
belangrijke vraag: hoe gaat het? Deze vraag geeft ruimte om elkaar iets over ons dagelijks leven te vertellen. Mijn coach luistert
aandachtig naar wat ik zeg. Ze let goed op mijn taalgebruik, qua
uitspraak, woordenschat, grammatica, etc. Als ik een fout maak,
corrigeert ze me vriendelijk. Ik vind dat prima! Van mijn fouten kan
ik heel veel leren. Ze geeft me ook advies welke uitdrukkingen of
gezegdes, die zo veel worden gebruikt in de Nederlandse taal, ik zou
kunnen gebruiken in een bepaalde context. Dat is zeker erg nuttig!
Wat ik ook zeer positief vind van de Samenspraaksessies is de flexibiliteit en variëteit wat betreft de activiteiten die er kunnen worden
gedaan. Zoals mijn coach altijd zegt, ik kan uiteraard een activiteit
voorstellen die ik graag in onze sessies zou willen doen. Zolang die
activiteiten me kunnen helpen mijn spreekvaardigheid te verbeteren, dan zijn ze helemaal prima en van harte welkom. Zo heb ik eens
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bijvoorbeeld een spreekbeurt gehouden over een onderwerp dat ik
interessant vond. Ik heb ook een tekst geschreven over een thema
uit mijn vakgebied dat ik fascinerend vind: het Andes-Spaans. Ik heb
dit stukje in onze sessie voorgelezen en er verder over gepraat. De
voorbereiding kostte natuurlijk tijd, maar het was zeker de moeite
waard! Ik vond het geweldig om mijn passie voor dit thema, waarnaar ik eerder onderzoek heb gedaan, schriftelijk en mondeling, in
het Nederlands uit te drukken.
Behalve die eventuele activiteiten, lees ik in elke sessie een artikel
uit de krant voor, dat mijn coach, rekening houdend met mijn belangstellingen, voor mij heeft gekozen. Tijdens het voorlezen let zij
goed op mijn uitspraak. Daarna bespreken we het gekozen artikel,
qua inhoud en taalgebruik. Naar aanleiding van dit artikel probeer
ik er een stukje tekst over te schrijven voor onze volgende sessie,
maar door het tekort aan tijd lukt het mij niet altijd. Als het lukt, dan
neem ik dit stukje mee om mijn coach dit te laten lezen of te laten
horen. Ze doet dat met plezier en ik krijg altijd waardevolle feedback van haar. Er is natuurlijk ook altijd tijd om een praatje over allerlei onderwerpen te maken waardoor ik meer over de Nederlandse
cultuur en ook over mijn coach leer kennen, bijvoorbeeld over haar
passie voor filosofie, talen en koken.
Die flexibiliteit, variëteit en gezelligheid maken de Samenspraaksessies heel leuk en leerzaam. Daar ben ik natuurlijk mijn coach en
Samenspraak, die vrijwillig anderstaligen zoals ik helpen, zeer dankbaar voor.
Magaly Grandez Ávila uit Peru

Paula Voges en Neshe Veli (Bulgarije)
op een wandeling door de stad
(foto Albert Koopmans)

Beste Ellie,

Nelleke Pollen en Nesrin Rageh

Ik wil U even wat vertellen over een stadswandeling met mijn
taalmaatje Nelleke Pollen.
Ik heb gisteren een onvergetelijke dag gehad vol met heel nuttige
informatie over het oude Den Haag (mens, maatschappij en godsdienst) en nog wat historische verhaaltjes over de geschiedenis
van Nederland. Ik heb met haar de route gevolgd van de Gouden
Koets die binnenkort plaats vindt.
Ik vind heel knap van haar om al die informatie met een eenvoudige manier te vertellen. Ik heb er zeker van genoten.
Toen ik thuis kwam heb ik alle informatie wat ik uit mijn hoofd
nog kon herinneren aan mijn man verteld.

ma. t/m vr. 9.30 tot 12.30 uur
website: www.gildedenhaag.nl

Met vriendelijke groet,

Nesrin Rageh uit Egypte

