Het Groene Hart

“

In korte
tijd al
zoveel
geleerd

”

Lettie
Samen met Henk leer ik lezen in de Bibliotheek.
Ik leer om woorden en cijfers te begrijpen en
om zelf zinnen te maken. In de winkel kan ik nu
bijvoorbeeld lezen wat iets kost, zoals laatst de
aardbeien. Het is erg gezellig en je leert nog
eens wat.

Henk
Elke week oefen ik met Lettie in de Bibliotheek. Ik help haar met lezen,
schrijven en rekenen, zodat dat haar dagelijks leven gemakkelijker maakt. Ik
raak extra gemotiveerd, omdat ik het zo knap vind hoe Lettie haar hele leven
heeft ingericht en alles voor elkaar krijgt.
Samen kijken we steeds opnieuw wat we gaan doen. Toen Lettie een keer de
verkeerde trein pakte, zijn we samen gaan oefenen met het spellen en lezen
van plaatsnamen waar ze vaak heen gaat. En het is gezellig, we lachen er ook
vaak genoeg bij.

Jannie
Ik oefen met Gerrit op de laptop en ik probeer van alles en
nog wat onder de knie te krijgen. Mijn kinderen zeiden
“neem toch internet”, maar het is allemaal nog zo vreemd
en nieuw. Met het toetsenbord werken gaat goed, nu nog
de muis bedienen.
Ik hoop dat het gaat lukken straks op internet aan
biedingen op te kunnen zoeken. Anderen hebben het ook
kunnen leren. Maar ja, als je wilt leren, moet je daar wel
wat voor doen.

Gerrit
Ik help Jannie om haar laptop
en internet thuis werkend te
krijgen, zodat ze digitaal
aangesloten is op de buiten
wereld. We beginnen echt bij
het begin: toetsenbord, muis en
opstarten.
Overheid, banken, belasting,
het gaat allemaal via internet.
Tja, als je dat niet kunt… Ik heb
altijd de motivatie om mensen
iets te leren, om iemand met
iets te helpen. En nu is dat dus
mensen wegwijs maken op de
computer en internet.

Yinet
Ik oefen Nederlands met mijn vrijwilliger in de Bibliotheek. En soms
drinken we wat of wandelen we door het centrum van Woerden. We
spreken over van alles en ze helpt mij met mijn uitspraak en grammatica.
Voor volwassenen is het moeilijk om een nieuwe taal te leren. Maar de
vrijwilligers zijn zo geduldig en helpen heel veel, daardoor wil ik ook nog
meer mijn best doen. In een korte tijd heb ik zoveel geleerd en spreken
gaat al veel beter, ik durf nu ook echt meer Nederlands te praten.

Ni Li
Ik wandel vaak met mijn vrijwilliger langs de singel
in Woerden, we oefenen met Nederlands praten en
ze vertelt over de Nederlandse cultuur.
En we oefenen met lezen van kranten. Dat gaat
goed, ik leer constant nieuwe woorden en hoe ik
deze uitspreek. Vooral de uitspraak moet je
oefenen en echt blijven doen. Het is soms wel
lastig, maar ik wil mijn uitspraak graag verbeteren,
zodat ik straks mijn baby kan voorlezen.

Mouna
Voor mijn toekomst is het belangrijk dat ik Nederlands leer spreken en
schrijven. Dit is waar ik woon en waar ik werk wil vinden. Ik ben kapster
en schoonheidsspecialist en met Mien oefen ik de Nederlandse woorden
die hierbij horen.
We oefenen met spreken en ik leer zo ook over de Nederlandse cultuur.
Mien helpt met het maken van afspraken, brieven en voorbereiding op het
inburgeringsexamen.

Mien
Ik help Mouna met de taal en
inburgeren. Het is zo fijn om iets
voor een ander te kunnen doen en
we hebben een goede klik met
elkaar.
En zelf kom ik naar de Bibliotheek
om met een vrijwilliger te oefenen
op de smartphone. We zoeken op
internet, appen foto’s en oefenen
met wekker zetten en de agenda.
Ik maak er ook al echt goed gebruik
van en de volgende keer gaan we
met de laptop oefenen.

Els
Ik laat graag
mensen leren.
Elke week houd ik
een inloop
spreekuur bij de
Bibliotheek
Woerden.
Iedereen is
welkom met
vragen over lezen,
spreken, rekenen
en voor oefenen
met computers en
internet.

Vragen of helpen?
Neem contact op met Els via:
Taalhuis@bibliotheekhgh.nl
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06 - 57 95 36 44 op maandag en woensdag tussen 13:00 - 17:00 uur.
Dit is een uitgave van:
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Rekenen, geld & klokkijken
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E-mailen, computer, WhatsApp & meer
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