PERSUITNODIGING
Marja van Bijsterveldt speciale gast bij opening Taalhuis op 19 november
Op donderdag 19 november om 16.30 uur opent het eerste Taalhuis haar deuren in de bibliotheek
Eemland in Amersfoort. Het Taalhuis is een landelijk initiatief en bedoeld om laaggeletterden te
ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Burgemeester Bolsius, Erno de Groot directeur van
de bibliotheek Eemland en Marja van Bijsterveldt voorzitter van Stichting lezen & Schrijven
verzorgen de opening, waarna wethouder Houwing, Groot en Van Bijsterveldt de intentieverklaring
tekenen voor de start van het Taalhuis in de bibliotheek Eemland. Ook worden certificaten aan alle
taalvrijwilligers overhandigd die meewerken aan het Taalcafé. U bent van harte uitgenodigd om bij de
opening aanwezig te zijn.
Speciale gasten zijn de Rotaryclub Amersfoort-West en Marja van Bijsterveldt. Van Bijsterveldt
bezoekt 19 november Amersfoort om het thema laaggeletterdheid op de agenda te zetten. Dit doet zij
samen met regionale partner de Rotaryclub Amersfoort-West. Zij zetten laaggeletterdheid als thema
centraal in hun goede doelen actie dit jaar en ondersteunen ook het Taalhuis.
Het Taalhuis ondersteunt laaggeletterden
Het Taalhuis fungeert als een soort huiskamer van de stad voor het leren van de Nederlandse taal. Een
laagdrempelige plek waar inwoners kunnen leren, vragen kunnen stellen en waar ontmoetingen en
inspiratie plaatsvinden. Er is een overzicht van het taalaanbod in de buurt, inwoners kunnen advies
krijgen over een passende cursus en taalvrijwilligers kunnen zich in het Taalhuis aanmelden.
Gezamenlijk initiatief
Het Taalhuis in Amersfoort is opgericht door Stichting Lezen & Schrijven, de Bibliotheek Eemland,
Ravelijn, Welzin, gemeente Amersfoort en NVA Duurzame inburgering. De realisatie lukt door
samenwerking tussen regionale en lokale partners, een subsidie van de gemeente en de inzet van vele
vrijwilligers.
Laaggeletterdheid is een actueel probleem
Het percentage laaggeletterden stijgt. Bijna twaalf procent van alle inwoners van Nederland kan niet
goed lezen en/of schrijven. Laaggeletterdheid heeft vergaande gevolgen; voor het individu en voor zijn
omgeving. Verschillen in taalbeheersing vergroten bijvoorbeeld sociale ongelijkheid, verkleinen de
zelfredzaamheid en kan leiden tot sociale isolatie. Werken is lastig, het beroep op taalvaardigheid
wordt (ook bij eenvoudiger werk) steeds groter. Kinderen die opgroeien in een taalarm gezin lopen het
risico zelf een taalachterstand op te lopen.
Praktische informatie
Wat:
opening eerste Taalhuis in Amersfoort
Waar:
Het Eemhuis, Eemplein 71 te Amersfoort
(parkeren kan in de parkeergarage van het Eemplein)
Wanneer:
donderdag 19 november van 16.30 uur tot 18.00 uur (vaste begintijd).
Aanmelden bij:
Sita Goedendorp, s.goedendorp@bibliotheekeemland.nl.
Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met
- Bibliotheek Eemland: Sita Goedendorp s.goedendorp@bibliotheekeemland.nl of 0334631914
- Gemeente Amersfoort: Marit Zwaan, m.zwaan@amersfoort.nl of 033 4695876
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