WAAROM
WERKT U
MET TAALKIT
DUTCH?

E

en echte biblio
thecaresse, Margriet
Stel is er een in
hart en nieren. Ze
heeft de voormalige
bibliotheekacademie gevolgd
en werkt als bibliothecaresse
bij FlevoMeer Bibliotheek in
Lelystad. We zijn benieuwd hoe
FlevoMeer Bibliotheek Taalkit
DUTCH inzet.

‘Taalkit
DUTCH is
heel
handig en
pratisch
als
uitgangs
punt’

Margriet: ‘We verstrekken de
codes, die heel veel in gebruik
zijn. Verder faciliteren we rui
mten en passen we de open
ingstijden van de bibliotheek
speciaal aan voor vluchtelin
gen. Normaal gesproken gaat
de bibliotheek om 11.00 uur
open, maar vluchtelingen zijn
vanaf 09.00 uur welkom. Tot
11.00 uur is er bovendien gratis
koffie en thee.’ Ook na 11.00
uur kunnen de vluchtelingen in
de bibliotheek blijven. Mar
griet: ‘Hebben ze een tablet
of een laptop, dan kunnen
ze hier de hele dag leren.’
In de praktijk blijken ongeveer
zeventig vluchtelingen per dag
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in de bibliotheek te vertoe
ven. Echter, vluchtelingen die
niet over een eigen tablet of
laptop beschikken, moeten na
11.00 uur betalen om gebruik
te maken van computers van
de bibliotheek met toegang
tot het internet. Vrijwilligers
die de vluchtelingen bege
leiden, b
 lijven overigens
vaak ook langer dan tot 11.00
uur. Met andere woorden: de
bibliotheek voorziet in een
grote behoefte en al doet
de bibliotheek inhoudelijk
‘niets’, ze zorgt er wel voor
dat vrijwilligers en taalleer
ders ‘er kunnen zijn’ en ‘echt
vorderingen’ kunnen maken.

heel mooi dat Taalkit DUTCH
zo snel beschikbaar is ge
komen. Margriet: ‘Dat is heel
fijn. Veel mensen melden zich
aan als vrijwilliger. Het is
dan heel handig en praktisch
dat je Taalkit DUTCH kunt
bieden als uitgangspunt om
mee aan de slag te gaan.’

Aan de slag
met taal
vanaf dag
één.
Meer weten over 
Taalkit Dutch?
Ga naar:
www.taalkitdutch.nl.

Eenmaal per maand is er in
FlevoMeer Bibliotheek een
inloop taalcafé waar vrijwil
ligers hun ervaringen kunnen
delen. Hoewel Margriet ervaart
dat veel vrijwilligers ‘het’ op
hun eigen manier doen om
Nederlands aan vluchtelingen
te leren, ze ziet wel dat Taalkit
DUTCH hen een degelijke en
prettige ondersteuning biedt.
Margriet vindt het daarnaast

De Taalkit Dutch is een initiatief van			

en mede mogelijk gemaakt door
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