Nieuwsbrief 7, oktober 2017
Best in dialoog
Op vrijdag 10 november a.s. vindt “de dag van de
dialoog” plaats, ook in Best. Op de dag van de dialoog
staan er in Best een aantal tafels klaar waar iedereen
die dit wil, aan kan schuiven voor een goed gesprek.
Het thema van dit jaar is “Erbij horen en jezelf zijn”.
De dialoog is een gespreksvorm waarin de deelnemers
proberen elkaar te horen, te verstaan en als het kan te
begrijpen. Het gaat er niet om wie gelijk heeft of het
best dit gelijk kan verwoorden, het gaat er om dat we
ons verhaal mogen vertellen en dat dit ook gehoord
wordt. Op de website: http://bestindialoog.nl/ vind je
uitgebreide informatie over het idee en het doel van de
dag van de dialoog. Hier kun je je ook aanmelden om
mee te doen.
Het thema sluit mooi aan bij het werk dat we doen en
daarom nodigen we taalkoppels van harte uit om zich
ook in te schrijven voor zo’n gesprek. Er is ’s middags
een tafel in de Cultuurbank, waar jullie speciaal
welkom zijn, maar je kunt je ook voor een andere tafel
aanmelden, bijvoorbeeld die in Bestwijzer.

Goed voor elkaar
In de week van 6 t/m 10 november organiseert WBO
weer het “Goed voor Elkaar festival”. De hele week
kunnen mantelzorgers en vrijwilligers workshops,
trainingen en ontspanningsactiviteiten volgen. Ook onze
taalcoaches zijn hier van harte welkom. Het is wel
noodzakelijk je van te voren in te schrijven voor de
activiteit die je wilt volgen. Voor meer informatie en
aanmelding zie: www.wbo.nl/goed-voor-elkaar

Rabo clubkascampagne
Op zaterdag 4 november is de uitreiking en bekendmaking van de Rabo clubkascampagne in Best. Dit vindt
plaats op het Raadhuisplein van 10.30 tot 11.30.

We hopen natuurlijk dat ook Stichting SamenspraakBest
met een leuk bedrag naar huis gaat, zodat we meer
trainingen kunnen organiseren.

  Wereldbuffet 11 november
Bij deze mail ontvangen jullie ook de uitnodiging voor
het wereldbuffet. Net als vorig jaar willen we weer een
gezellige middag organiseren voor taalkoppels.
De anderstaligen ontvangen zelf ook een uitnodiging per
post. Het leukste is natuurlijk als jullie samen komen als
koppel, maar mocht één van beiden niet kunnen, dan
mag je ook alleen of samen met je partner komen.

Taalcoaches gezocht
We krijgen nog steeds veel verzoeken van anderstaligen
voor een taalcoach. Helaas kunnen we niet aan al die
verzoeken voldoen. Daarom nogmaals de vraag: heb je
ruimte om nog een anderstalige te begeleiden of ken je
iemand die wellicht geïnteresseerd is om taalcoach te
worden, geef het dan aan ons door! Op dit moment
zoeken we o.a. nog dringend een taalcoach een Syrische
vrouw die in januari/februari inburgeringsexamens moet
doen. Zij wil graag hulp bij de voorbereiding op dat
examen. Wie wil hier de komende maanden wat energie
in steken?

Participatiecoach worden
WBO zoekt nog vrijwilligers die statushouders willen
begeleiden bij hun participatieverklaringstraject.
Het doel van dit traject is de statushouders te activeren
en eerder richting betaald en/of vrijwilligerswerk te sturen.
Dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn; in de praktijk helpen
al veel taalcoaches hun taalmaatje bij deze dingen.
Laat je eens informeren door WBO wat het precies
inhoudt. Contact opnemen kan via l.ghielen@wbo.nl
of a.van.kleef@wbo.nl
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