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MEDEDELINGEN

NIEUWE VRIJWILLIGERS EN
AFSCHEID VAN
VRIJWILLIGERS

OPROEP EN GEBRUIK
NIEUWE TOOLS

KIJKTIP!

I N  D I T  N U M M E R

NIEUWSBRIEF

Ook Groen Licht staat dit jaar voor uitdagingen. Dit jaar
start namelijk onze ambachtenwerkplaats! Waarschijnlijk
zijn de werkzaamheden in april afgerond en kunnen we
aan de slag met nieuw aanbod van cursussen voor
inwoners uit de wijk en voor taalvragers. Hier zullen jullie
snel meer over horen! 

Op vrijdag 27 januari krijgen 11 nieuwe Sociaal Tolken van
ons het certificaat uitgereikt, een stevige boost voor onze
tolkenpoule! Op Basisschool Groeneveld zijn we ook
gestart met taallessen voor ouders van schoolgaande
kinderen. Daarnaast hebben andere basisscholen ook
interesse om iets dergelijks bij hen op te zetten! 

Elke donderdagmiddag hebben we sinds januari ook het
creatieve taal café in de Zuidpilaar. En in februari mogen
we starten met de empowerment training ‘IKKE’ onder
leiding van Antoinette Bastiaans. 

Houd onze website en sociale media in de gaten, mocht je
geïnteresseerd zijn in een of meerdere activiteiten om je
aan te melden. Kortom, een mooi actief begin van 2023!
 

Wat jouw goede voornemen ook
moge zijn, grote kans dat het een
uitdaging is. Én dat is mooi, want
uitdagingen maken het leven
interessant!



Mededelingen

8 Sociaal Tolken
2 Taalcoaches
1 Vrijwilliger Creatief Taal Café
1 Vrijwilliger communicatie/ ICT

We hebben helaas van drie vrijwilligers afscheid moeten nemen,
maar bedanken Inge, Annemie en Gai voor al hun inzet!

Maar we hebben ook veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen!

Daar zijn wij super blij mee!
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Nieuwe vrijwilligers &
afscheid nemen

Verhoging belastingvrije kilometervergoeding

 Maandelijkse activiteitenkalender

Cursus Kliktaal en Klik & Tik

Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2023 de
belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten
van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Mocht je in de
gelegenheid zijn om te declareren kun je vanaf 01-
01-2023 het tarief van € 0,21 per kilometer
hanteren.

Vanaf januari 2023 komt er maandelijks een
Activiteitenkalender op het informatiebord en op
onze website. Check deze, het is zeker de moeite
waard. En natuurlijk, zegt het voort! 😉 En als jullie
activiteiten hebben die hierin opgenomen kunnen
worden, laat dat Monique Mooiman dan s.v.p. tijdig
weten.

Van mei t/m juli 2023 worden bij Stichting
Groenlicht NML, in samenwerking met de
bibliotheek, de cursussen Kliktaal en Klik&Tik
gegeven. Deze cursussen geven we een keer in de
week en duren 1,5 uur. De cursussen worden 11
weken op rij gegeven.

Kliktaal
De doelgroep voor Kliktaal zijn mensen die de
Nederlandse taal beperkt beheersen en
digitaal vaardiger willen worden. Kliktaal is
een computercursus voor basis digitale
vaardigheden in combinatie met de
Nederlandse taal. 

Klik & Tik
De doelgroep voor Klik & Tik zijn senioren,
laaggeletterden en NT2-ers die het taalniveau
op minimaal A2 niveau beheersen.

Zodra er meer concrete informatie is wordt
dat in de nieuwsbrief opgenomen.



Wij zoeken begeleiders die werken met passie voor hun vak! 

Voor taalvragers en mensen uit de wijk zoeken wij ervaren vakkrachten die hun kennis over willen
brengen aan anderen. Met creativiteit en toewijding, geduld en vastberadenheid willen we bewijzen
dat iedereen kan leren.
Je begeleidt telkens een kleine groep vanuit onze werkplaats die gebruik maakt van het cursusaanbod
en onderwijst in diverse werktechnieken: lassen, houtbewerking, tegelzetten, loodgieterswerk, klein
huishoudelijk onderhoud. Gemiddeld ben je een dagdeel per week (4 uurtjes) actief, meer mag ook.
Wij bieden jou een fijne werkomgeving waar ieders persoonlijke stijl ontwikkeld mag worden. Plezier,
erkenning en waardering staan centraal. De organisatie besteedt veel tijd aan coaching, intervisie,
scholing en/of training, teamdagen en teamuitjes.

BOEK: NEDERLANDS VOOR
OEKRAÏNERS
BASISCURSUS NEDERLANDS
TOT EN MET NIVEAU A1

N I E U W E
T O O L S

Creatief Taal Café - Open inloop elke

donderdagmiddag!
Vanaf 12 januari 2023 zijn wij ook gestart met een creatief taal
café. Dit doen we in samenwerking met Incluzio Sociale Basis.
Dit taal café vindt plaats op elke donderdagmiddag van 13:30 uur
tot 15:30 uur in zaal Zwanehaof in de Zuidpilaar. 
Aan de deelnemers wordt een bijdrage van € 1,00 gevraagd voor
de koffie en thee tijdens dit creatief taalcafé. 

Kijktip!  Het tv-programma Pointer gaat in op de aanpak van laaggeletterdheid in Heerlen. In
Heerlen is het percentage laaggeletterden 16 procent van de beroepsbevolking en daarmee hoger
dan het landelijk gemiddelde: 12 procent tussen 16-65jr. Er zijn in Heerlen veel initiatieven om het
probleem aan te aanpakken. Waarom neemt het aantal laaggeletterden dan toch toe en hoe
kunnen we mensen beter bereiken? Presentator Anna Gimbrère praat erover met onder anderen
Geke Van Velzen, directeur van Stichting Lezen en Schrijven. Klik op der link om het programma
hierover te bekijken. De aanpak van laaggeletterdheid gemist? Start met kijken op NPO Start
Podcast ‘De Kloof’ over laaggeletterdheid: ‘Ik ken collega’s die het woordje ‘soep’ niet eens kunnen
lezen’. Klik hier om de podcast te luisteren.

Tips:

Oproep: Vrijwillige Werkmeester(s) M/V
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https://www.npostart.nl/pointer-uitzending-15-01-2023/15-01-2023/KN_1730708
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230117_93256183

