ONLINE NEDERLANDS PRATEN MET ANDERSTALIGEN
Alifa Taalaanpak in Enschede heeft als missie om alle volwassen inwoners van onze gemeente
zelfstandig te laten meedoen in de maatschappij. Een belangrijke voorwaarde is dat iedereen de
Nederlandse taal goed beheerst. Alifa ondersteunt mensen met het leren van de taal, op verschillende
manieren. We doen dit als samenwerkingspartner binnen het Huis voor Taal en Meedoen.
Voor het digitale onderdeel Twentse Cameraadjes zijn wij op zoek naar enthousiaste taalvrijwilligers
die online willen kletsen met andere Enschedeërs die onze taal willen leren.

WAT GA JE DOEN?
Twentse Cameraadjes zijn kameraden via de camera. Ze vinden het leuk om mensen te helpen bij het
leren van onze soms lastige taal. Daarbij hebben ze geduld, zijn ze vriendelijk en houden ze rekening
met de wensen van hun deelnemer(s). Voor nuttige tips kun je de E-learning van ‘Het begint met Taal’
volgen of filmpjes bekijken.
Twentse Cameraadjes hebben iedere week 1 a 2 keer per week contact met elkaar, gedurende blokken
van 10 weken. Als jullie beide willen, kan het contact daarna verlengd worden tot maximaal 40 weken.
Je kiest samen met je deelnemer(s) een tijdstip. Het is dus prima te combineren met een gezinsleven of
een (parttime) baan.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Met vrijwilligerswerk doe je niet alleen iets voor een ander, je krijgt er zelf ook wat voor terug. Je maakt
vrienden voor het leven en maakt kennis met de verschillende culturen die er in Enschede te vinden
zijn. Hier leer je zelf ook weer van. Ondertussen krijg je vanuit Alifa alle ondersteuning die je nodig hebt
om het traject tot een succes te maken. Daarnaast is er enkele keren per jaar een leuke
vrijwilligersactiviteit en een kerstpakket.
Wil je ook meedoen of heb je vragen? Neem dan contact op met Melanie Kowallik, te bereiken
op 053 480 1200 of via m.kowallik@alifa.nl.

INFORMATIE
•
•
•
•

Locatie: Enschede
Tijdstip: In overleg
Aantal uren: 1
Doelgroep: Anderstaligen

CONTACTGEGEVENS
Melanie Kowallik, tel 053-480 12 00
m.kowallik@alifa.nl

