S e rv i c e G i l d e R o e r m o n d

gildevrijwilliger?

Service Gilde Roermond is sinds 1991
actief en heeft als doelstelling:
Het delen van kennis, ervaring en
vaardigheden door vrijwilligers.

Deel je graag kennis, ervaring of vaardigheden met anderen?
Sluit je dan aan bij Service Gilde Roermond en wordt gids, begeleider, coach
of zet je in voor een van de landelijke
Gildeprojecten. Wij maken je graag wegwijs in onze inspirerende organisatie
die deel uitmaakt van de koepelorganisatie Gilde Nederland, waar ruim
50 Gilden bij zijn aangesloten.

Service Gilde Roermond bemiddelt,
coördineert en stimuleert het contact
met iedereen die kennis, ervaring en
vaardigheden belangeloos aan anderen
wil overdragen. Het aanbod van de circa
100 zeer gemotiveerde vrijwilligers die
bij het Gilde actief zijn, is zeer divers en
bestrijkt een breed scala op het gebied
van educatie, kunst, historie, sociale en
maatschappelijke kennis.

Vrijwilligers delen kennis, ervaring en vaardigheden
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Activiteiten/projecten:

BijenProject
Coach4you (landelijk project)
ComputerCafé / Leercentrum Seniorweb
Fietstochten
Individueel Advies
NatuurWandelingen
SamenBuiten
SamenSpraak (landelijk project)
StadsWandelingen
TaalCafé
VertelProject
ZomerSchool (in ontwikkeling)
Scan de QR-code en bekijk
alle informatie op onze website
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TaalCafé

T: 06 74 59 83
E: info@servicegilderoermond.nl
W: servicegilderoermond.nl
F: facebook.com/servicegilderoermond

TaalCafé
HU|mrt2019

Service Gilde Roermond en
De Bibliotheek Bibliorura organiseren
wekelijks op twee locaties een TaalCafé.
Nederlands leren spreken door te doén,
dat is het idee achter het Taalcafé.
Vind je het soms nog moeilijk om een
gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om
samen met anderen te spreken?
Want een taal leer je pas echt goed als
je veel oefent. In het Taalcafé kun je met
mensen praten die nog niet zo lang
Nederlands spreken én met mensen die
het al van kinds af aan spreken
In kleine groepjes en een vrijwilliger,
wordt er gepraat over allerlei onderwerpen. Soms wordt er gezamenlijk een
thema behandeld, houdt iemand een
spreekbeurt of wordt er een spel gedaan,
maar vaak worden er gewoon gesprekken gevoerd. Het TaalCafé biedt anderstaligen veel sociale contacten en het is
ook leuk voor taalcoaches en anderstaligen om het ‘samen’ te doen. Iedereen
kan zo naar binnen, zonder aanmelding.
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TaalCafé
De Bibliotheek Bibliorura
Neerstraat 11-13 | 6041 KA Roermond

Elke dinsdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur

TaalCafé
De Terp
Gerrit Verhoevenstraat 14 | 6043 EW Roermond

Elke donderdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur
SamenSpraak
Het TaalCafé is óók opgezet als trefpunt
voor (ex)deelnemers aan SamenSpraak
want anderstaligen willen na het volgen
van het SamenSpraaktraject in veel gevallen Nederlands blijven oefenen.
Immers, na een jaar wordt het wekelijkse contact tussen de coach en anderstalige verbroken, om plaats te maken voor
een volgende kandidaat die ook graag
beter Nederlands wil leren spreken.
Het TaalCafé: een ontmoetingsplaats
waar anderstaligen en zwakgeletterden
in een ongedwongen sfeer iedere week
Nederlands met elkaar kunnen praten.

De opening van het TaalCafé in december 2016 in De Bibliotheek Bibliorura
werd meteen al druk bezocht.
21 anderstaligen en 11 taalcoaches
hadden de weg naar het TaalCafé gevonden. Een groot succes en waaruit
blijkt dat het TaalCafé in een behoefte
voorziet. Nicole Slowikowski verwelkomde iedereen namens de Bibliotheek en
vertelde over de mogelijkheden die de
Bieb voor anderstaligen kan betekenen.
Paul Monod de Froideville van Service
Gilde Roermond vertelde in het kort
over de opzet van het TaalCafé. Het is
aan de bezoekers om verder aan te geven, wat zij van het TaalCafé verwachten, zodat daar in de toekomst rekening
mee gehouden kan worden.

Vervolgens werd er in groepjes levendig
in het Nederlands gesproken. Fouten
zijn niet erg en de taalcoaches die zich
over de verschillende groepjes hadden
verdeeld, verbeteren waar nodig. Om
half twaalf namen de eerste mensen afscheid en om twaalf uur sloot het TaalCafé haar deuren.

