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Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor 
onze vrijwilligers.   
  
 
Week van de alfabetisering  
Deze start op maandag 9 september. Om 10 uur zal de wethouder de 
aftrap van deze week verzorgen. Op die dag zijn de taalcoaches en hun 
maatjes uitgenodigd. Een van de mogelijkheden is om die dag een korte 
stadswandeling te doen waaraan een quiz is verbonden. Dit zou een leuke 
activiteit met je taalmaatje kunnen zijn. Wordt de quiz ingevuld, dan 
wacht een kleine attentie. Ook zal er waarschijnlijk een workshop worden 
gegeven over het werken met voorlichtingsmateriaal over gezondheid. 
Een en ander is nog niet helemaal zeker. Let daarom op de 
aankondigingen in Stadsblad, website gemeente en op e-mails vanuit het 
Gilde.  
  
  
Werving nieuwe taalcoaches  
We zijn met name op zoek naar vrouwelijke coaches en naar taalcoaches 
die belangstelling hebben voor NT1, het werken met laaggeletterde 
autochtone Nederlanders. Zijn er onder uw familieleden, vrienden en 
kennissen ook mensen die op zoek zijn naar zinvol vrijwilligerswerk, wijs 
hen dan op deze mogelijkheid.  
  
Quiet Den Bosch  
Quiet Den Bosch is een organisatie die sponsors in de regio werft om de 
armoede van de minima te verzachten, om samen de leden iets aan te 
bieden wat ze gewoonlijk niet kunnen betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om een knipbeurt bij de kapper, kaartjes voor een voetbalwedstrijd of een 
tweedehands fiets. Denk je dat je taalmaatje onder de armoedegrens leeft 
(in de bijstand oid) wijs hem/haar dan op het bestaan van Quiet Den 
Bosch en geef informatie over hoe hij/zij zich kan aanmelden.  
 

Voor informatie: https://quiet.nl/contact/den-bosch/   
 

Quiet Den Bosch is gevestigd in de Bank van Leening in de Schilderstraat.  
  
Gezondheidstools  
Deze tools kunnen helpen bij het bespreken van gezondheidsproblemen of 
het voorbereiden op een doktersbezoek.  
 

Ga naar: www.begrijpjelichaam.nl   
  
Grenzen stellen  

https://quiet.nl/contact/den-bosch/
http://www.begrijpjelichaam.nl/


In het najaar zal er een workshop georganiseerd worden over het stellen 
van grenzen in het contact met je taalmaatje. Vaak is het moeilijk om 
duidelijk aan te geven aan een taalmaatje wat je wèl en wat je niet voor 
hem/haar kunt doen. Je bent immers een taalcoach en geen 
maatschappelijk werker. Het aantal deelnemers aan de workshop is 
beperkt, dus let op de aankondiging.  
  
  
 

Bestuur en coördinatoren wensen iedereen een fijne zomer toe! 


