Taalondersteuning
Humanitas Assen

Voel je je
alleen omdat
je de taal niet
spreekt?

Onze
vrijwilligers
helpen je op
weg zodat je
jezelf kunt
redden!

Taalondersteuning
Humanitas Assen geeft taalondersteuning. Hier kunnen
anderstaligen bij elkaar komen om Nederlandse
gesprekken te oefenen, sociale contacten op te doen en
vaardigheden uit te breiden.
Onder begeleiding van enkele Nederlandstalige
vrijwilligers worden diverse thema’s besproken zoals
onderwijs, gezondheidszorg, verkeer in Nederland,
feestdagen, eetgewoontes en eigenaardigheden.
Daarnaast worden er stukjes uit kranten en tijdschriften
gelezen en wordt er geoefend met de uitspraak.

Doelstelling is communicatie in de
Nederlandse taal om deelnemers te
helpen om in Nederland mee te kunnen
doen. De nadruk ligt op conversatie.
Elke maandag en donderdag is er een
gezellige bijeenkomst. Er is een kleine
pauze voor koffie en thee. Na de pauze
worden de deelnemers in kleinere
groepjes begeleid.
Voor deelname is een kleine basiskennis
van het Nederlands wel nodig, er wordt
namelijk alleen Nederlands gesproken.

7

vrijwilligers

Wanneer:
maandagmorgen
van 9.15 - 11.30 uur
donderdagmiddag
van 13.00 - 15.15 uur
Waar:
De Werkwereld
Brunelstraat 77
Assen
Er is een kleine pauze voor
koffie en thee.

Opgeven kan bij:

Humanitas Assen
assen@humanitas.nl
0592 311 121
Bij interesse neemt een van de
vrijwilligers contact met je op. Om te
kijken wat je wensen en verwachtingen
zijn en vragen te beantwoorden.

"Nu ik de taal beter
spreek, kan ik me
hier veel makkelijker
redden."

De vereniging Humanitas is
een landelijke vrijwilligers
organisatie. Onze
vrijwilligers helpen mensen
die op eigen kracht iets
willen veranderen aan hun
situatie. Wij werken binnen
zes thema's:
eenzaamheid, verlies,
opvoeden, opgroeien,
detentie en
thuisadministratie.

Humanitas Assen
Brunelstraat 77
9404 KB Assen
0592 31 11 21
assen@humanitas.nl

www.humanitas.nl/assen

partnerorganisaties:
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"Het waren
vooral
gezellige
bijeenkomsten.
En je leert
er ook nog
wat!"

Humanitas waarden
regie houden over je eigen leven
samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
verantwoordelijkheid nemen voor
jezelf en een ander
vraaggericht werken: kijken wat er
leeft in de maatschappelijk en de
actviteiten daarop aanpassen
Humanitas wil bijdragen aan een
samenleving waarin mensen elkaar
helpen om onze samenleving leefbaar
te maken en te houden.

