Service Gilde Roermond

gildevrijwilliger?

Service Gilde Roermond is sinds 1991
actief en heeft als doelstelling:
Het delen van kennis, ervaring en
vaardigheden door vrijwilligers.

Deel je graag kennis, ervaring of vaardigheden met anderen?
Sluit je dan aan bij Service Gilde Roermond en wordt gids, begeleider, coach
of zet je in voor een van de landelijke
Gildeprojecten. Wij maken je graag wegwijs in onze inspirerende organisatie
die deel uitmaakt van de koepelorganisatie Gilde Nederland, waar ruim
50 Gilden bij zijn aangesloten.

Service Gilde Roermond bemiddelt,
coördineert en stimuleert het contact
met iedereen die kennis, ervaring en
vaardigheden belangeloos aan anderen
wil overdragen. Het aanbod van de circa
100 zeer gemotiveerde vrijwilligers die
bij het Gilde actief zijn, is zeer divers en
bestrijkt een breed scala op het gebied
van educatie, kunst, historie, sociale en
maatschappelijke kennis.

Vrijwilligers delen kennis, ervaring en vaardigheden
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Activiteiten/projecten:

BijenProject
Coach4you (landelijk project)
ComputerVraagbaak
Fietstochten
Individueel Advies
NatuurWandelingen
SamenBuiten
SamenSpraak (landelijk project)
StadsWandelingen
TaalCafé
VertelProject
ZomerSchool (in ontwikkeling)
Scan de QR-code en bekijk
alle informatie op onze website
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T: 06 23 9740 59
E: info@servicegilderoermond.nl
W: servicegilderoermond.nl
F: facebook.com/servicegilderoermond
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Wil je als anderstalige beter Nederlands
leren spreken, of wil je wellicht als taalcoach iemand uit een ander land helpen
onze taal beter te leren spreken?
Bij Gilde SamenSpraak Roermond ben
je aan het juiste adres!

t aa l c o a c h

De taalcoaches van Gilde SamenSpraak
Roermond hebben voor een periode
van één jaar wekelijks een gesprek van
ongeveer een uur met een anderstalige.
De taalondersteuning is gericht op
Nederlands spreken en dat in de praktijk oefenen, bijvoorbeeld door samen
naar de bibliotheek of de markt te gaan.
De vrijwilliger en anderstalige ontmoeten elkaar wekelijks, thuis, in de bibliotheek of elders.

Gilde SamenSpraak heeft vrijwilligers
die iedere week een uur beschikbaar
zijn om als taalcoach met een anderstalige Nederlands te spreken. De anderstalige voelt zich op deze manier in Nederland sneller thuis en krijgt meer begrip
voor de Nederlandse cultuur en leefwijze.
Veel anderstaligen in de regio Roermond
willen maar wat graag beter Nederlands
leren spreken en verstaan. Tegelijkertijd
leert de taalcoach iets over een andere
cultuur en levensopvatting.

Taa l c o a c h /
Taa l v r i j w i l l i g e r

Sta je open voor bijzondere taalontmoetingen? Ben je geïnteresseerd in taal en
cultuur? Word dan taalcoach! Kosten
worden vergoed, je krijgt begeleiding
en de overeenkomst duurt een jaar.
Aanmelden kan via de website van
servicegilderoermond.nl
Anderstaligen

Wil je als anderstalige beter Nederlands
leren spreken en verstaan? Dan ben je
bij Gilde SamenSpraak Roermond aan
het juiste adres! Aanmelden kan via de
website van servicegilderoermond.nl
coördinatieteam

Deelnemers spreken al op een basisniveau Nederlands en zijn over het
algemeen redelijk zelfredzaam. Er wordt
soms gebruik gemaakt van een ondersteunende methode. Bij Gilde SamenSpraak Roermond doen meer dan vijftig
vrijwilligers en evenveel anderstaligen
mee aan dit unieke taalproject.

Wellicht wil je eerst meer informatie?
Dat kan! Neem dan contact op met één
van de onderstaande teamleden.
Fem Hunze
0475 58 18
Wilmy Jongerius
0475 40 25
Eugène Menne
0475 33 42
Marjon Valentijn
0475 31 18
of via de e-mail:
samenspraakroermond@gmail.com
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