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Opbrengst RABO clubkascampagne 
 
Zaterdag 2 juni was de uitreiking van de RABO clubkascampagne. We hebben 14 stemmen gekregen 
en de opbrengst was € 81,60. Niet zo’n hoog bedrag, maar toch mooi meegenomen voor onze 
organisatie. Is er iemand die voor het volgend jaar eens wil meedenken over hoe we beter campagne 
kunnen voeren voor deze fondswervingsactie? 
 

Info-ochtend beginnende taalcoaches 
 
Na de positieve ervaringen van vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een speciale ochtend 
georganiseerd voor beginnende taalcoaches. Donderdagochtend 7 juni jl. waren dan ook bijna alle 
taalcoaches die dit jaar begonnen zijn aanwezig. Ook hadden zich, naar aanleiding van het artikel en 
de daarbij behorende oproep in Groeiend Best, een vijftal belangstellenden aangemeld. 
Na een algemene inleiding over de werkwijze en het doel van Samenspraak nam Ada van Kleef 
(Vluchtelingenwerk) het stokje over. Ada vertelde hoe nieuwe statushouders in Best worden 
opgevangen door Vluchtelingenwerk en wat zij nog meer betekenen kunnen voor statushouders. 
 
Na een korte pauze gaf Marike informatie over de inburgeringslessen. Ook kregen de aanwezigen 
informatie op papier mee. Van het vragenrondje werd goed gebruik gemaakt. Aan het eind van de 
ochtend gaven de deelnemers aan deze ochtend zeer op prijs te hebben gesteld. Van de vijf 
belangstellenden hebben er 3 meteen een afspraak gemaakt voor een intake. Hen hopen we zo snel 
mogelijk na de zomer te kunnen koppelen. 
 
Volgend jaar zullen we zeker weer een dergelijke ochtend organiseren.  
 

Oproep Taalcafé 
 
Bij het Taalcafé zijn ze dringend op zoek naar mannelijke vrijwilligers. Het wordt nu volledig door 
vrouwen gerund, en dat kan een wat eenzijdige manier van werken en onderwerpkeuze opleveren. 
Dus wie heeft er zin en tijd om op de maandagmiddag van 13:00-15:00 mee te helpen? Of weet je 
iemand uit je kennissenkring? Het Taalcafé heeft uiteraard graag continuïteit, maar mensen die maar 
een keer in de zoveel weken kunnen zijn ook van harte welkom! 
 

Taalklas 
 
Onze andere poot, de Taalklas, zal na de vakantie in september weer starten. Behalve de 2 
ochtenden is er ook de intentie om een avondklas te gaan starten. Een en ander moet nog 
kortgesloten worden met het Heerbeeck College. De coördinator van de Taalklas, Brigitte Esteves, is 
hier druk mee. De Taalklas is bedoeld voor mensen die het A2 niveau hebben gehaald. Het is een 
goede plek om met de taal bezig te blijven als de reguliere inburgeringslessen afgesloten zijn. Aan 



deelname zit een kleine onkostenvergoeding van 100 euro per jaar vast. Hiervan worden de 
materialen betaald. Wanneer jullie denken dat je taalmaatje hiervoor in aanmerking zou kunnen 
komen, bespreek het dan met hem of haar. Je taalmaatje kan zichzelf, eventueel via jou, opgeven via 
taalklas@samenspraakbest.nl.  Na de zomervakantie krijgen ze dan een uitnodiging van de docentes 
voor een intake. De docentes bepalen of iemand ver genoeg is om mee te kunnen draaien in de 
Taalklas. Meedoen kan maximaal 3 jaar en de inschrijving is per jaar. 
 
 

Bereikbaarheid coördinatoren tijdens de vakantie  
 
Tijdens de zomervakantie zal er geen spreekuur zijn op de maandagmiddag. (8 juli -19 augustus 2018) 
Wel zijn Marike en Hanneke via info@samenspraakbest.nl te bereiken. Een van ons zal altijd zo snel 
mogelijk reageren op de betreffende mail. 
Betreft het iets wat niet kan wachten dan is Hanneke te bereiken via 0634730340. 
 
Wij starten op maandag 20 augustus weer met ons spreekuur. 
 
 

Om vast in de agenda te zetten 
  
Wereldbuffet met taalcoaches en taalmaatjes: 
zaterdagmiddag 27 oktober 2018 
 
 

Dank je wel 
 
Jarenlang heeft Gerard Wienk voor ons de folders en de nieuwsbrieven opgemaakt. We willen het nu 
graag zelf gaan leren, zodat de lijntjes kort blijven. De folders willen we vervangen door flyers die 
makkelijk aan te passen zijn. Er staan er al een aantal in Bestwijzer. 
We willen Gerard heel hartelijk bedankten voor al het werk dat hij voor ons heeft gedaan. En goed 
om te weten, dat we in geval van nood altijd nog op hem terug mogen vallen. 
 
 

Coördinatoren 

Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Marga van Norde haar taken als coördinator helaas 
moeten neerleggen. 
Wij bedanken Marga voor haar inzet en wensen haar het allerbeste. Wellicht zal zij achter de 
schermen nog wat dingen voor ons kunnen doen. 
 
Marike en Hanneke blijven alles rondom de taalkoppels organiseren. 
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Landelijke dag Het Begint met Taal 
 
Jaarlijks organiseert HBmT een landelijke dag voor coördinatoren. Dit zijn altijd inspirerende dagen 
omdat je behalve de informatie en trainingen nog iets anders meeneemt. Je leert namelijk veel van 
de verhalen van organisaties die in andere delen van Nederland werken. 
 
Dit jaar, 27 april, was wel een heel speciale dag. Behalve een schat aan nieuwe informatie en 
verhalen, zowel van de organisatie als van anderstaligen kwam ook Koningin Maxima om een nieuwe 
methode in ontvangst te nemen en om het gesprek aan te gaan met anderstaligen en vrijwilligers. 
Bijzonder leuk om zoiets een keer mee te mogen maken. Hanneke en Marga waren bij deze dag 
aanwezig. Een verslag en foto’s van de dag zijn te vinden op de site van Het Begint Met Taal. 

 
 
 
 
 
 
 

Trainingsdag HBmT   
 
Op 29 juni zijn Marike en Hanneke naar een trainingsdag in Utrecht geweest. Deze dag was eigenlijk 
een voortzetting van de lancering van de nieuwe methode: Gezonde Taal. 
We hebben hier veel inspiratie opgedaan en willen komend jaar daar zeker iets mee gaan doen, 
zowel voor de coaches als de maatjes of misschien wel gecombineerd.  
Kort tipje van de sluier: Het is belangrijk om een taal goed te spreken als je over alles wat met 
gezondheid heeft te maken wilt kunnen meepraten en om te integreren in het dagelijks leven in 
Nederland. 
Dat kan dan gaan over basic dingen als met klachten naar de dokter gaan, maar ook hoe je omgaat 
met medicatie, wat voeding doet met je welbevinden, taboes en noem maar op. Hier is, in 
samenwerking met Pharos, een heel leuke methode voor ontwikkeld. Wij zullen gaan bekijken hoe 
we dat binnen Samenspraak vorm kunnen geven. Wij denken hierbij aan voorlichtingsbijeenkomsten, 



een excursie naar bijv. de apotheek, enz. We houden jullie op de hoogte. De boeken komen ook 
beschikbaar voor taalkoppels om eventueel samen mee te werken. 
 

De nieuwe privacywet 
 
Sinds 25 mei is de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Ook onze organisatie moet voortaan aan de in die wet gestelde eisen voldoen. Het is voor ons nog 
een beetje een puzzel wat we zullen moeten aanpassen. In ieder geval moeten we zowel van 
taalcoaches als van anderstaligen expliciet toestemming vragen voor het gebruiken van hun 
gegevens, het sturen van informatie en het gebruik van foto-materiaal. 
We zullen in de komende weken de aanmeldformulieren aanpassen. Coaches die al bij ons zijn 
ingeschreven vragen we binnenkort een toestemmingsformulier en privacyverklaring te 
ondertekenen. Ons streven is dit 1 september op orde te hebben. 
 

Uitje Van Abbe Museum 
 
Op zondag 27 mei zijn we met een groep van ongeveer 25 mensen naar het van Abbemuseum in 
Eindhoven geweest. De kinderen die mee waren kregen hebben een workshop gedaan waarin ze een 
zelfportret mochten maken. De ouderen kregen een rondleiding, waarin werd uitgelegd hoe de 
moderne kunst zich heeft ontwikkeld en hoe thema’s als oorlog, onrecht en heimwee in de kunst 
naar voren komen. Aan het eind van de rondleiding liet het van Abbe-koor nog een Arabisch en een 
Koerdisch lied horen, waarbij veel van de anderstaligen konden meezingen. Tot slot kregen we 
allemaal nog koffie en thee met wat lekkers.  

 

 

 
We willen het van Abbe museum, Shafiq Omar en alle vrijwilligers die geholpen hebben nog heel erg 
bedanken voor de gastvrijheid! 



 
 

Inloggen op de site van Het Begint met Taal 
 
Op de website van onze landelijke koepelorganisatie staat veel interessante informatie voor 
taalcoaches, zoals e-learning filmpjes en aankondigingen voor webinars waar je als taalcoach ook aan 
deel kunt nemen. Om hierbij te komen moet je inloggen op het extranet. 
 
De gebruikersnaam is: Stichting SamenSpraakBest 
Wachtwoord: HBMT@extranet1 
 
 

Iedereen nog een fijne vakantieperiode toegewenst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


