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Nadat jarenlang Corona de voorpagina’s van kranten domineerden is dat nu
verdrongen door de oorlog in de Oekraïne en de stijgende energiekosten en de
inflatie. Als Groenlicht proberen we ons steentje bij te dragen door de cursus ‘goed
zorgen voor je geld’ samen met Schuldhulpmaatje en Humanitas te verzorgen in Venlo
Zuid. Daarnaast werken we aan een geldkrant voor heel Venlo met een aantal
partners. Mogelijk dat 2023 financieel minder zwaar wordt dan dit jaar. Het plafond op
de energieprijs helpt huishoudens om de begroting weer rond te maken en
betalingsachterstanden in te lopen. 

Goed zorgen voor je geld

Heb je vragen over een
onderwerp in de nieuwsbrief?
Wil je je aanmelden voor een
activiteit? Of vrijwilliger
worden? Neem dan contact
met ons op, of kom gezellig
langs!

CONTACT
Telefoon: 077-7370181
Email: info@groenlichtnml.nl
Contactpersonen: 
Bart Kuntzelaers
Telefoon: 06 53 72 95 59
Monique Mooijman
Telefoon: 06 39 29 50 44

Hoofdkantoor Venlo
Buurthuis de Zuidpilaar
Reigerstraat 2
5912XN Venlo

Locatie Blerick
St. Samen Sterk Annakamp
Alexander van Parmastraat
22 
5923 CJ Blerick
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Hamida Janem

O
NZE TOPPER

Met de training Gezonde Taal kan ik dit doen.
Nu geef ik mensen niet alleen informatie, maar
kan ik ze ook echt helpen en de goede weg
wijzen."
Je weg vinden in een nieuwe stad is niet
gemakkelijk. "Toen ik in Venlo aankwam moest
ik wennen aan heel veel dingen.
Vrijwilligerswerk doen heeft mij geholpen om
van Venlo een thuis te maken. Je bouwt een
netwerk op, je leert de taal, je doet ervaring
op, je krijgt nieuwe kansen voor bijvoorbeeld
een betaalde baan en het 
voelt goed om andere mensen te helpen. Ik
raad het iedereen aan om vrijwilligerswerk te
doen. Ik doe het zelf met heel veel plezier!"

Sinds 2018 is Hamida te vinden bij Groen Licht. Begonnen als assistent taalcoach bij
het Taalcafé, geeft Hamida inmiddels de sociaal tolkentraining, de training Gezonde
Taal én werkt ze zelf als sociaal tolk. Maar hoe is Hamida bij Groen Licht
terechtgekomen?
"Vier jaar geleden kwam ik Antoinette tegen op een cultureel festival in Venlo-Zuid.
We raakten aan de praat en Antoinette gaf me haar kaartje. Ik heb contact
opgenomen en ben begonnen als assistent taalcoach bij het Taalcafé." Al vrij snel
begon Hamida aan de volgende uitdaging: de sociaal tolkentraining. "Bart kwam naar
mij toe en nodigde mij uit om de sociaal tolkentraining te gaan volgen. Dat vond ik
heel erg leuk en ook een spannende uitdaging. Het gaf me ook heel erg het gevoel dat
ik word gewaardeerd binnen Groen Licht." Nadat Hamida de sociaal tolkentraining
succesvol had afgerond, ging ze direct verder met leren. "Doordat ik als sociaal tolk
veel gesprekken voer op scholen, zorginstellingen en de politie, leer ik heel erg veel
over Nederland en hoe dingen in Nederland geregeld zijn. Ik vind het belangrijk dat je
als nieuwkomer veel leert over de systemen in Nederland." Dat is iets waar Hamida
zelf tegenaan is gelopen toen ze zes jaar geleden naar Nederland verhuisde. "Vrij kort
na mijn aankomst in Nederland moest ik naar het ziekenhuis. Ik wist niet dat je eerst
moest bloedprikken voordat je op afspraak kon met de internist. Dat zijn dingen die
belangrijk zijn om te weten en waar ik mensen nu graag mee wil helpen.

Geeft de sociaal-tolkentraining en werkt als sociaal tolk



Ook vanuit Groenlicht hebben Monique en Navdar, haar stagiair, hun bijdrage
geleverd. Een leuke en leerzame dag en mooi om mee te maken hoe behulpzaam onze
inwoners zijn als iemand vraagt om hulp vraagt die bijvoorbeeld een
boodschappenlijstje niet kan lezen. Dit laatste werd “gespeeld” door een acteur en na
de “act” werd door een van de deelnemers vanuit de Gemeente, Incluzio Sociale Basis
of Groenlicht aan de inwoner gevraagd hoe men het vond en wat men er van dacht om
deze “acteur” te helpen. Dit leverde mooie gesprekken op.

Week van lezen en schrijven
TERUGBLIK

Start taalcafés
Eindelijk was het dan zover, er zijn weer twee taalcafé’s geopend. Een locatie in
samenwerking met Samensterk in het Annakamp Blerick op de woensdagmiddag van
14:00 – 16:00 uur. Ook kinderen zijn hier welkom. In Venlo Zuid is het taalcafé op
donderdagmorgen van 09:30 uur tot 11:30 uur in ruimte 1.8 in de Zuidpilaar.

 In het begin waren er nog weinig bezoekers maar nu hebben we 3 taalcafé’s op beide
locaties gehad en we merken dat het zich rond aan het spreken is. Erg leuk!
Ik zou zeggen houd dit vuurtje brandend en vertel hierover in jouw klas en/ of
taalmaatje maar zeker ook in jouw eigen netwerk



Nieuwe tools
van onze docenten +/+ taalcoaches:

Boek “Taalprikkels”

Elke taaldocent krijgt ermee te maken: die momenten in de les dat de
aandacht van de groep inzakt, ondanks alle goede voorbereidingen. Dan is het
tijd om de boel even wakker te schudden! Taalprikkels biedt een handige
verzameling van 60 prikkelende taalactiviteiten die kunnen worden ingezet om
de groep snel op te frissen. De activiteiten duren 5 tot 15 minuten, zijn
methodeonafhankelijk. Ze vergen geen of zeer weinig voorbereiding. Elke twee
pagina's bevat een activiteit: een omschrijving in één zin, gevolgd door welke
voorbereiding je moet doen, een stapsgewijze beschrijving met een illustratie
en een of meer tips. Met symbolen wordt aangegeven welke vaardigheid je
oefent, vanaf welk ERK-niveau in de doeltaal de activiteit mogelijk is, bij welk
groepsgrootte deze past en of hij geschikt is als kennismakingsspel. De lijst
voor in het boek maakt het gemakkelijk om een passende activiteit uit te
zoeken. Taalprikkels is een kant-en-klare voorraad aan korte lesactiviteiten
voor elke taaldocent, ongeacht voor welke taal, in welk type onderwijs en/of in
welk leerjaar hij lesgeeft. 

 Korte activiteiten voor elke taalles / Vita Olijhoek en Anja Valk / Uitgever Coutinho. 

Woordkaarten Logistiek

Anderstaligen die Nederlands leren (NT2) vinden het vaak lastig om de taal te
spreken. Ze zijn bang om fouten te maken, ze hebben een beperkte
woordenschat en/of ze weten de juiste uitspraak niet. Een nieuw woord moet
je meerdere keren gezien en/of gehoord hebben (binnen de context) voordat
je dat woord eigen hebt gemaakt. Stichting Lezen en Schrijven heeft vanuit
deze behoefte Woordkaarten ontwikkeld. Ook mensen die beter willen leren
lezen of schrijven (NT1) kunnen oefenen met de juiste schrijfwijze van de
woorden. Er zijn woordkaarten voor diverse branches. Meer informatie over
de Woordkaarten en de workshop Woordkaarten, zie hiervoor de website
www.lezenenschrijven.nl

Week van lezen en schrijven

http://www.lezenenschrijven.nl/


Spreektaal 3 “Praten over jezelf” (Niveau A2-B1)
Spreektaal 3 “Wonen” (Niveau A2-B1)
Spreektaal 3 “Werk” (Niveau A2-B1)
Spreektaal 3 “Over Nederland” (Niveau A2-B1)
Spreektaal 3 “Gezondheid” (Niveau A2-B1)
Spreektaal 3 “vrije tijd” (Niveau A2-B1)

SpreekTaal is een uitgebreide, praktijkgerichte methode ontwikkeld voor
taalvrijwilligers door de Vrije Universiteit van Amsterdam. De serie
SpreekTaal 3 is bedoeld voor taalniveau A2 tot B1. Er zijn 15 modules over
alledaagse onderwerpen: sociale contacten, werk, vrije tijd, gezondheid, etc.
De onderstaande boekjes zijn in huis bij Groenlicht. De modules 1 tm 15 staat
ook digitaal opgeslagen in de “docentenmap”.

Spreektaal 3

Basistraining voor coördinatoren taalcoaching
Graziella en ik zijn woensdag 21 september 2022 naar deze training in
Utrecht geweest. Een erg leuke en leerzame dag. We hebben veel inspiratie
opgedaan. Ook zijn we nog eens extra gewezen op de mooie tools die “t
begint met taal” te bieden heeft voor zowel coördinatoren maar zeker en
met name ook voor taalcoaches. Harry en Graziella gaan onze taalcoaches
hierin ook meenemen. Natuurlijk kunnen ook docenten hun voordeel doen
van al deze materialen. 
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