Taalmaatjes
Humanitas afdeling
Coevorden

Wil je je
Nederlands
verbeteren?

Vrijwilligers
van
Humanitas
helpen je
graag.

Taalmaatjes
In een nieuw land krijg je met een nieuwe taal te
maken. Hoe beter je die taal spreekt, hoe beter je jezelf
kunt redden.
Wil je je Nederlands verbeteren? Dan is Humanitas
Taalmaatjes iets voor jou. Je kunt een taalmaatje voor
jezelf krijgen, of meedoen aan een gespreksgroep.

Taalmaatje voor jezelf

Babbelen bij een Bakkie

Na een kennismakingsgesprek
brengen we je in contact met een goed
getrainde vrijwilliger. De vrijwilliger komt
dan minimaal 1 keer per week bij je
langs. Met deze vrijwilliger kun je
bijvoorbeeld praten, lezen, schrijven of
oefeningen maken. Wat je wilt. Samen
oefenen jullie je Nederlands. En
natuurlijk leer je zo ook veel van elkaars
taal en cultuur.

Je kunt ook meedoen aan de
gespreksgroep 'Babbelen bij een
Bakkie'. Elke woensdagochtend drink je
koffie of thee met andere deelnemers en
vrijwilligers van Humanitas.
Ondertussen oefen je in jullie
gesprekken je Nederlands. En het is nog
gezellig ook!

Wil je beter Nederlands
leren?
Meld je nu aan!

Bel of mail coördinator Loes van Berkel
E-mail:
taal.coevorden@humanitas.nl

Deelname is gratis.

Humanitas Taalmaatjes
Wil jij je Nederlands verbeteren, zodat je je beter kunt
redden? Humanitas Taalmaatjes helpt jou.

Interesse?
Jouw behoeften en wensen staan centraal. We gaan na
wat jij nodig hebt en zorgen dat je zelfstandig
verder kunt. Wacht niet tot morgen. Bel of mail ons!

Lees meer op onze website:
www.humanitas.nl/afdeling/coevorden
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/humanitascoevorden

Over Humanitas

Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim 25.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer dan 70.000 deelnemers.*
Humanitas waarden:
• regie behouden over je eigen leven
• samenleven op basis van gelijkwaardigheid
• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander
• vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij,
activiteiten daarop aanpassen.

"Ik leer op
een leuke
manier
over de
taal en
cultuur van
Nederland"
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