TAALHUISWIJZER

Taalhuis Laarbeek

Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16
en 65 jaar heeft moeite met lezen, schrijven en/of
rekenen. Dit komt neer op 1,3 miljoen mensen.
In de gemeente Laarbeek ligt het aantal - met zo’n
16% van de beroepsbevolking - ruim boven het
landelijk gemiddelde.
Schaamte, onbegrip en voor dagelijkse bezigheden
afhankelijk zijn van anderen... Moeite hebben met lezen
en schrijven heeft grote gevolgen! Wanneer je taal-,
reken- en computervaardig bent, ben je vaak sociaal
actiever en meer zelfredzaam. Daarnaast hebben
geletterde mensen vaak betere kansen op de arbeidsmarkt, meer grip op hun geldzaken en gezondheid.
Kent u iemand die de Nederlandse taal beter wil leren
lezen en schrijven? Of iemand die beter wil leren
omgaan met de computer en internet?
Of wilt u misschien taalvrijwilliger worden?
Kom dan langs bij het Taalhuis in Beek en Donk.
Samen kunnen we écht het verschil maken!

“Ik ben mijn
bril vergeten...”

“Dat formulier
vul ik thuis wel in!”

“Kunt u dat
even voor mij
invullen?”

“Ik kan niet zo
goed met computers
overweg.”

Herken deze en soortgelijke signalen en ga het
gesprek aan.
Wanneer iemand aangeeft moeite te hebben met lezen
en schrijven, vertel deze persoon dan op een rustige
manier: • dat hij/zij zich niet hoeft te schamen
• dat hij/zij nooit te oud is om te leren
• dat er speciale cursussen voor volwassenen
zijn (in kleine groepen of zelfs één-op-één)
Verwijs door!
Wijs de persoon op het inloopspreekuur van Taalhuis
Laarbeek, hier kunt u (samen) vrijblijvend binnenlopen.
Het spreekuur vindt iedere maandagmiddag plaats van
14:00 tot 15:00 uur. U kunt Taalhuis Laarbeek ook mailen
of bellen (tijdens kantooruren).
Taalhuis Laarbeek is er voor informatie, advies en ontmoeting. We helpen verder, met bijvoorbeeld gesprekken,
lees- & oefenmaterialen, activiteiten, cursussen en nog
veel meer. U kunt terecht voor al uw taalvragen, voor
zowel Nederlands als eerste taal (NT1) als Nederlands
als tweede taal (NT2).
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