Taalcafé Leuth: een leuke plek voor ontmoetingen tussen Nederlands- en anderstaligen
maandag 27 mei 2019 18:26

LEUTH - Sinds enkele weken vindt in het Leuthse Kulturhus het Taalcafé plaats. Elke donderda
gmorgen

gaan Nederlands- en anderstaligen in gesprek over onderwerpen die zij met elkaar kunnen
delen; hoe is het om in Nederland te
wonen
in een klein dorp als Leuth, welke problemen kom je tegen als je hier
contact zoekt of een arts nodig hebt et
c.
Elke ochtend begint met een thema waarbij de aanwezigen in kleinere groepen
hun ervaringen bespreken. De bedoeling is dat dit vooral gebeurt door in de
Nederlandse taal met elkaar te communiceren; anderstaligen leren immers het
meest door in een natuurlijke setting onze taal toe te passen, hoe moeilijk
dit soms ook is. De gesprekken verlopen in een prettige, ontspannen sfeer en
er wordt ook veel gelachen met elkaar.

In het tweede deel van de ochtend wordt er een spel gespeeld, waarbij ook weer de kennis over
de Nederlandse taal en uitbreiding van de woordenschat
centraal staan. Er kan ook een wandeling worden gemaakt door Leuth of
omgeving.
Er is al een groot aantal vrijwilligers die meedoen aan het Taalcafé, maar
mensen die interesse hebben, kunnen zich nog altijd aansluiten. De
mogelijkheid bestaat namelijk op een intekenlijst aan te geven wanneer je
kunt komen en zo hoeft niet iedereen elke week aanwezig te zijn.
Statushouders/nieuwkomers die in Leuth, Ooij of Kekerdom worden ook van
harte uitgenodigd naar het Taalcafé te komen, maar ook mensen uit Beek of
Millingen zijn welkom.
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Het Taalcafé is elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in het kulturhus van Leuth. We vinden
het leuk je daar binnenkort te ontmoeten!

(Voor meer informatie: 06 18514735)
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