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Taalmaatjes!
-door Harriët Plantinga-

Sinds 2018 bestaat er de mogelijkheid
voor inwoners van de gemeente
Meerssen om het Taalhuis in de
bibliotheek te bezoeken. Het Taalcafé is
hier een onderdeel van en mensen die
moeite hebben met de Nederlandse taal,
kunnen hier terecht voor o.a. hulp bij het
leren van de Nederlandse taal en om
andere mensen te ontmoeten. Het
Taalcafé wordt bemand door vrijwilligers
die een taaltraining hebben gevolgd bij
Vista. Vista organiseert deze taaltraining
namens de bibliotheek zodat de
vrijwilligers deskundig zijn in hun taak.
Na de eerste ontmoeting in het Taalcafé
op vrijdagmiddag, vroeg Lond of Saskia
zijn taalmaatje wilde worden. Dit was in
maart 2022 en ondertussen is het hoog
tijd om te horen hoe het nu met beiden
gaat. Het interview wordt gevoerd in het
Nederlands en het is duidelijk dat
Lond veel voortuitgang heeft geboekt.
Hoe gaat het met het gebruiken van de Nederlandse Taal?
Lond. Ik heb eerst gewoond in het AZC te Budel. Daar keek ik veel naar filmpjes op YouTube en leerde
op die manier Nederlandse woorden. De Nederlandse taal is moeilijk, zeker de grammatica en ik ben
blij met de extra hulp van Saskia.
Hoe is het om met iemand die je niet kent en niet verstaat het Nederlands te oefenen?
Saskia: Lond is heel gemotiveerd en door het wekelijks oefenen heb ik hem beter leren kennen. Het is
zo leuk om resultaat te merken. Eén keer per week kom ik bij hem thuis en dan praten we Nederlands.
Ik heb ook de cursus taalvrijwilliger op het Vista-college gevolgd van vier dagdelen zodat ik ook weet
hoe ik met iemand de Nederlandse taal kan oefenen.
Hoe ben je terecht gekomen bij het taalcafé van de bibliotheek?
Lond: Vrienden waarmee ik eerst een huis deelde in Meerssen, attendeerden mij op deze
mogelijkheid. Ik had direct een klik met Saskia en wilde graag ook 1-op-1 oefenen en we zijn nu
taalmaatjes. Ook ga ik drie keer per week naar het Vista college in Maastricht voor Nederlandse les.
Wat is de grootste uitdaging geweest tijdens het oefenen?
Saskia: In het begin spraken we vaak Engels omdat Lond veel Nederlandse woorden niet kende. Nu
komt het ook nog wel eens voor dat hij vastloopt in de zinsopbouw en dan toch de overstap maakt
naar de Engelse taal.

Wat vind je het moeilijkst?
Lond: het hoge tempo. Nederlanders spreken vaak snel en dan kan ik het niet volgen. Ik denk in het
Arabisch en heb dus ook tijd nodig om de juiste Nederlandse woorden te vinden. Het lezen, schrijven
en luisteren gaat best goed, alleen het praten is moeilijk. Dit oefen ik daarom ook extra met Saskia.
Wat vind je van het Taalcafé?
Saskia: Iedere vrijdagmiddag kunnen mensen die moeite hebben met Nederlands naar de bibliotheek
komen. Het Taalcafé is naast een ontmoetingsplek ook een veilige plaats om de Nederlandse taal te
oefenen. We lachen niemand uit en mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat hun Nederlands te
slecht is. Lond is ook begonnen bij het begin en nu doen we dit interview in het Nederlands!
We lopen naar de grote rode stoel die in de bibliotheek staat. Lond laat Saskia er in plaats nemen en
vertelt ondertussen dat hij graag weer aan het werk wil. ‘Ik wil samen dingen doen, mensen helpen en
bijvoorbeeld als tolk gaan werken.’ Het liefst wil hij als jurist beginnen. Hij heeft zijn diploma’s
opgestuurd naar het IDW (Internationale Diploma Waardering) en wacht al een tijdje op een reactie.
‘Dan weet ik wat mijn Syrische diploma waard is en welke studie ik moet doen om mee te kunnen
doen op de Nederlandse arbeidsmarkt.’ Tot die tijd gaan Lond en Saskia rustig door met oefenen in
het Taalcafé en thuis.
Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook
digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Tijdens de Week
van Lezen en Schrijven vragen we extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van
laaggeletterdheid in Nederland.
Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden vormen de basis waardoor mensen kunnen meedoen
in de samenleving. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met de bibliotheek, gemeente en andere
partners in voor iedereen die moeite heeft met deze vaardigheden.
Heb jij vragen of wil jij beter leren lezen, schrijven of rekenen? Kom gerust langs in de bibliotheek!

