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21 maart Gemeenteraadsverkiezingen
Wellicht komen de komende verkiezingen ter sprake in jullie contacten met je taalmaatje.
Waarschijnlijk heeft je taalmaatje ook een stempas ontvangen.
Ook kan het een goede gelegenheid zijn iets over het Nederlandse democratische stelsel toe
te lichten. Stichting Lezen en Schrijven heeft een zogenaamde verkiezingskrant opgesteld.
Via bijgevoegde link kun je hier nadere informatie vinden. Of de krant zelf of wat ideeën hoe
hier mee om te gaan in je contact met je taalmaatje.
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/agendering/verkiezingen/
Vrijwilligersacademie 073
De VrijwilligersAcademie073 is voor alle vrijwilligers en actieve bewoners in de gemeenten
's-Hertogenbosch en Vught of voor vrijwilligers die in deze gemeenten actief zijn.
Naast een doorlopend aanbod is er een weekaanbod. In de week van 9 tot en met 13 april
wordt een groot aantal workshops aangeboden. Divers is de organisatie die deze workshops
aanbiedt.
Een aantal workshops sluit heel nauw aan bij de ervaringen van u als taalcoach.
Voorbeelden daarvan zijn:
Ieder vogeltje zingt, zoals het gebekt is. [over communicatie tussen verschillende
persoonlijkheden] Ma 2B;
Omgaan met dilemma’s? [over onverwachte situaties waarin je als vrijwilliger terecht kunt
komen, waarbij je een dilemma ervaart] Ma 3B;
Praat je met of over een vluchteling? [ontmoeting met een vluchteling; hoe ga je met een
vluchteling in gesprek?] Di1D;
Gilde stelt u in de gelegenheid u voor deze workshops in te schrijven . De kosten (maximaal
€ 4,00 ) kunt u bij Gilde declareren. (Mocht u in het aanbod een andere workshop vinden die
u van belang vindt voor uw werk als taalcoach stuur dan een email aan
info@gildedenbosch.nl om te verifiëren of deelname aan de door u gekozen workshop ook
vergoed wordt.

Voor deelname aan het workshopaanbod van de VrijwilligersAcademie073 heeft u een
account nodig. Heeft u nog geen account? Ga hiervoor naar account aanmaken. Na het
gratis aanmaken van uw account kunt u zich direct inschrijven. Heeft u al een account? Ga
dan naar inloggen en schrijf u in.
https://vrijwilligersacademie073.nl/

Nieuwe ondersteuners gezocht
Er is nog steeds behoefte aan nieuwe ondersteuners (zie ook de Nieuwsbrief van januari jl.).
Mocht je belangstelling hebben voor deze functie stuur dan een mail naar
info@gildedenbosch.nl. Joke en/of Cecile kunnen je meer vertellen over de inhoud van het
werk van een ondersteuner.

