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WEEK VAN
LEZEN
EN SCHRIJVEN
Week van Lezen en Schrijven - 6 t/m 12 september
Help mee om laaggeletterdheid in Nieuwegein
bespreekbaar te maken!

ERVARINGEN

Wat betekent het om laaggeletterd te
zijn? Hieronder lees je anekdotes van
ervaringsdeskundigen. Bron:
Stichting Lezen en Schrijven.
Kom naar de bieb of bel naar
030-6045834 wanneer je ook beter wilt
lezen en schrijven.

‘Niemand wist van mijn
laaggeletterdheid’
‘Ik ben voor duizenden euro’s
opgelicht omdat ik niet kon lezen’
- Johan Stets
”Het moment dat ik erachter kwam dat ik wilde
lezen en schrijven was een heel rot moment. Een
bekende had mijn spaarbankpasje
ingenomen. Ik gebruikte dat pasje nooit, ik snapte
daar toch niet veel van. Ik ben voor duizenden
euro’s opgelicht. Al mijn spaargeld was weg en
op mijn betaalrekening was zwart geld gestort. Ik
had er geen controle over omdat ik niet kon lezen
en schrijven. [...] Nu ik kan lezen en schrijven heb
ik het gevoel dat ik erbij hoor. Waar ik het meest
mee zat was dat ik het niet durfde te zeggen.
Maar ik moest met mijn billen bloot en ben blij
dat ik het heb durven vertellen. Het is heerlijk om
minder afhankelijk te zijn van anderen, ik durf
veel meer! Onlangs heb ik een Museumjaarkaart
gekocht en ik ga nu overal naartoe.”

- Hans Kasser
”Als je laaggeletterd bent, zit je vierentwintig uur
per dag in de stress. Want je bent altijd bang dat
iemand het ontdekt. Het was niet zo dat ik
helemaal niet kon lezen en schrijven, maar ik was
er heel slecht in. Door die spanning kwam ik in
een burn-out terecht. [...] Pas toen ik naar de
taalcursus ging, kwam ik erachter wat ik allemaal
niet kon. Na twee jaar begon ik de krant te lezen.
Toen ging er een wereld voor mij open! Ik heb
meer zelfvertrouwen. De stress is weg. Ik ben de
laatste vijf jaar niet ziek geweest, terwijl ik
daarvoor twee keer per jaar ziek was.”

Vrijwilligers gezocht!
Wil je anderen zoals Johan en Hans helpen met lezen en
schrijven? Dat kost je een dagdeel per week en je krijgt er veel
voor terug. Kom naar de bieb of neem contact op
met Gina van den Berg: g.vandenberg@detweedeverdieping.nu

AGENDA
IN DE BIEB

Van 6 t/m 12 september is de Week
van Lezen en Schrijven en staan we
extra stil bij de gevolgen van
laaggeletterdheid.

voorlichtingsbijeenkomst
maandag 6 september
11.00 - 12.30 uur | Gratis
Wat betekent het om laaggeletterd te
zijn? Hoe herken je laaggeletterdheid bij
iemand? Deze en meer vragen komen
aan bod in de voorlichtingsbijeenkomst

6 t/m 12 september 2021

WORKSHOP ESSAY SCHRIJVEN
met Désanne van Brederode
dinsdag 7 september
19.30 - 21.30 uur | € 5 voor leden
In een essay combineer je taal met
onderwerpen die je aan het hart gaan.
In je eigen stijl schrijf je prikkelende
teksten. Schrijfster en filosofe Désanne
van Brederode helpt je hierbij met tips
en trucs.

laaggeletterdheid. Voor iedereen die

bOEKBEZOEK SAID EL HAJI

geïnteresseerd is in laaggeletterdheid.

donderdag 9 september
20.00 - 22.00 uur | Gratis voor leden

PLUS-CAFÉ
maandag 6 september

Said El Haji is NT2-docent en

14.30 - 15.30 uur | Gratis voor leden

ervaringen met

Het PLUS-café staat in het teken van

anderstaligen tijdens de

laaggeletterdheid.

Nederlandse les: Gemeente

schreef een boek over zijn

zegt ik Nederlands leren.

bieb op de markt: escapegame

Hij draagt voor uit het boek

zaterdag 11 september

en vertelt in een interview over zijn

Ervaar zelf hoe het is om moeite te hebben

ervaringen als docent.

met lezen en schrijven en doe mee met de
escapegame op de markt. Met een
cadeautje voor alle bezoekers. Natuurlijk
kun je ook vragen stellen.

Bij de bieb kun je terecht voor...
In Nieuwegein wonen meer dan 7500 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.
Hier hebben ze last van in het dagelijks leven. Misschien geldt dit voor jou, je
buurvrouw, man of beste vriend. Gelukkig zijn er veel manieren om te oefenen met lezen
en schrijven!

Benieuwd naar de aanpak van bibliotheek De tweede verdieping? Vraag naar de infographic
laaggeletterdheid of haal de handige Taalkaart (met activiteiten en adressen) op in de bieb.
Scan onderstaande code om direct naar de website te gaan.
Taalkaart NT1
al het taalaanbod in Nieuwegein om te oefenen
met lezen en schrijven

Voor mensen die in Nederland zijn geboren
en voor mensen die al heel lang in Nederland wonen

In de bibliotheek:

Taalbrigade@work
Oefenen met lezen en schrijven om (vrijwilligers)werk te vinden
Kom langs in de bieb op dinsdag van 9.30 – 10.45 uur
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Ook in Nieuwegein:

eb

Prago
Praktisch gericht onderwijs: basiseducatie: taal,
lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden
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Taalbrigade NT1
Oefenen met lezen en schrijven
Kom langs en vraag naar Gina
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Voor volwassenen vanaf 18 jaar die moeite hebben met leren.
Lestijden: Maandag 19.00-21.00 Brinkwal 3, tweede etage
Dinsdag 13.30-15.30 Bibliotheek De tweede verdieping
Donderdag 09.00-11.00 Bibliotheek De tweede verdieping
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Meer informatie: Lida Westland-Meegdes (coördinator/docent)
https://sites.google.com/prago.nl/home/welkom
NL Educatie Nieuwegein
Taallessen
MEER INFO:

Brinkwal 3
3432 GA Nieuwegein
030 - 303 12 34
info@nleducatie.com

Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
030 - 604 58 34
www.detweedeverdieping.nu

Scan deze code om meer te weten
te komen over laaggeletterdheid

Disclaimer: Bibliotheek De tweede verdieping is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma-aanbod van de aanbieders op de
Taalkaart.

Aanpak laaggeletterdheid
relationele benadering
Interesses
en talenten

reductie en preventie

Positieve gezondheid
Dit wil
ik leren!

De eigen wensen
en motivatie van
de deelnemers
staan voorop.

RECEPTEN

Duurzame communities

indirecte werving

Doorlopende, doelgroepgerichte ontmoetingen.

Laaggeletterdheid sporen we op en
brengen we onder de aandacht via:

Ma
Di
Woe

Emotioneel

Een op maat gemaakt programma.

Fysiek

Holistische
benadering

Spiritueel

Do
Vrij

bedrijven

@ de bieb
Za / Zo

bewoners

Resultaat:
Mentaal

Sociaal

Dit heeft ook een positieve invloed
op het netwerk van de laaggeletterde.

verbinding met
de programma’s

Gezinsaanpak
We bieden o.a. deze diensten aan:
maatwerk voor

Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met:
gezondheidsproblemen

Ouder- kind-

Taal
visite

depressies

scholen

ochtenden

Voor professionals
Vier keer per jaar wisselen we kennis uit in het
Netwerk Laaggeletterdheid Nieuwegein. Wil je weten
hoe je je klanten, cliënten of patiënten kunt
ondersteunen en doorverwijzen? Heb je ideeën?

Resultaten:

aanpak per Levensfase
Samenwerking met
(zorg-)professionals
en het Lijfstyle netwerk
Nederlandse
taal

kinderopvang

(overheids-)
organisaties

versterking netwerk

Netwerkvorming en samenwerking

schulden

? ? ?

Nieuwegein telt circa 7500 laaggeletterden.
De aanpak van laaggeletterdheid loopt
als een rode draad door het programma
van De tweede verdieping.

!

4 programmalijnen:
vroegsignalering

doorbreken cirkel
laaggeletterdheid

Kringloop

€
gezondheid
en leefstijl

digitale
talentontwikkeling cultuurbeleving
geletterdheid
taal en lezen
leesplezier

Voor meer info over De tweede verdieping en haar
samenwerkingspartners: zie ommezijde.
Ga voor het hele aanbod naar:

Neem contact op met Gina van den Berg:
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu

www.detweedeverdieping.nu

Bibliotheek De tweede verdieping werkt samen met o.a.:

LEKSTROOM

