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Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief
vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen
voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische
uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens
op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. Humanitas respecteert
alle religies.
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Lees meer over deze activiteit van
Humanitas afdeling West-Brabant West →

Voor wie is Taalmaatjes ?
U woont al enige tijd in
Nederland maar u kunt niet
overal aan deelnemen. U wilt
graag meedoen in uw wijk of
in de stad maar door de taal
is dat moeilijk.
Dan is Taalmaatjes iets voor
u!

Mogelijkheden zijn:










Wat biedt Taalmaatjes precies?
Een taalmaatje kan u helpen om de Nederlandse taal beter
te leren spreken. Op die manier kunt u meedoen met de
Roosendaalse samenleving. Ook als u een kind op de
peuterspeelzaal of de basisschool heeft, is het belangrijk om
te weten wat er op school allemaal gebeurt. U wilt meer
weten wat uw kind op school allemaal leert en u wilt daar
thuis met uw kind over kunnen praten.

De werkwijze
U belt naar Humanitas en u vertelt dat u mee wilt doen. Er
wordt een afspraak gemaakt bij u thuis voor een eerste
gesprek. Als u mee kunt doen met de taalles, wordt u
gekoppeld aan een vrijwilliger. De taalmaatjes van Humanitas
zijn getrainde en gemotiveerde vrijwilligers die u graag op weg
helpen. Er wordt zeker rekening gehouden met uw wensen. U
bepaalt op welke manier u samen met het taalmaatje gaat
oefenen.



Samen praten over allerlei onderwerpen en op die manier
nieuwe woorden leren
Samen naar de bibliotheek
Kijken hoe het openbaar vervoer werkt
Samen naar instellingen (zoals het stadskantoor of het
ziekenhuis) gaan en dit goed voorbereiden
Samen de krant of een tijdschrift lezen
Helpen met het lezen of schrijven van (sollicitatie)brieven
Over thema’s praten waar de kinderen op dat moment op
school mee bezig zijn zodat u die ook met uw kinderen
kunt bespreken
Praten over de ouderavond en het rapport en wellicht
samen naar de ouderavond
Samen met de vrijwilliger op school bij een activiteit helpen
(vooraf praten over hoe dat in zijn werk gaat en achteraf
bespreken)
Praten over de overgang naar een volgende klas

Wat verwachten wij van u?



Een jaar lang, iedere week 1-2 uur gemotiveerd contact
Op tijd afspraken afzeggen.

Wilt u zich
aanmelden?
Heeft u vragen?
Bel of mail naar
Humanitas (z.o.z.)

