
Afspraak is afspraak

Nederlanders, dus ook de SamenSpraak bege-
leiders, vinden het heel vervelend als u zonder 
bericht wegblijft, niet thuis bent of te laat komt. 
Ze zitten op u te wachten, of zij zijn helemaal 
naar u toegekomen. Als u dit zonder tegenbericht 
doet, kan de Samenspraak begeleider besluiten 
u niet meer te helpen. Begin en eindtijd staan 
dus na afspraak vast.

Wat is Gilde SamenSpraak?

Gilde Samenspraak is een activiteit van Gilde 
Wageningen. Wij zijn een organisatie van 40-plus 
vrijwiligers. Wij helpen onder andere anderstaligen 
bij beter Nederlands spreken en verstaan. Dus 
geen les, geen leraren. Gewoon aardige 40-plus-
sers. Het gaat niet om hulp bij sociale problemen, 
hulp bij huiswerk, kinderen, hulp bij examens of de 
huwelijksmarkt.

De locatie voor de gesprekken wordt in onderling 
overleg bepaald. Dit betekent dat de gesprekken 
zowel bij de begeleider als de anderstalige thuis 
plaats kunnen hebben.

T a l k i n g  D u t c h  t o g e t h e r

U kunt u aanmelden bij de coördinator
van Gilde SamenSpraak:

Bert van Dorsten
Emmapark 31

6701 CB Wageningen
tel: 0317-411777

e-mail: ehd@xs4all.nl

Gilde Wageningen organiseert 
nog meer activiteiten:

Bemiddelingen
mw. M. Gerbrands

tel.: 0317-450309

Rondleidingen
mw. P.Zijlstra

tel.: 0317-420562

Coach4you
dhr. H.B.S. Slegten

tel.: 0317-410550

w w w . g i l d e - s a m e n s p r a a k . n l
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Voor wie is Gilde SamenSpraak      
• Mensen die Nederlander willen worden en de 

taal beter willen spreken
 
• Mensen die een cursus Nederlands volgen of 

hebben afgesloten: niveau A1 hebben gehaald 
en bezig zijn met A2

• Mensen met een telefoon 

• Mensen die in deze gemeente wonen of direct in 
de buurt

• Mensen die een eigen vervoermiddel hebben: 
fiets, scooter, auto of ervoor willen zorgen  

De SamenSpraak-begeleiders 

De mensen van SamenSpraak krijgen voor hun 
hulp geen geld. Zij zijn vrijwilliger. Zij vinden het 
belangrijk èn leuk anderstaligen te helpen.

In Nederland zijn 5 miljoen mensen actief als vrijwil-
liger, bijvoorbeeld in sportverenigingen, in de kerk, 
bij mensen die hulp nodig hebben. Zij worden zeer 
gewaardeerd. U kunt hun werk ook waarderen 
door eens wat mee te nemen voor bij de thee of 
hen uit te nodigen voor een lunch bij u thuis.

Heeft u de tijd?

Kunt u zich iedere week vrijmaken? De hulp duurt 
maximaal een jaar, een uur per week op een vast 
afgesproken tijdstip. 

Beiden tevreden

Het is belangrijk dat de SamenSpraak-begeleider 
en u tevreden zijn over het contact. Na drie maan-
den bespreekt u of u samen doorgaat. Als u niet 
samen wilt doorgaan, bel ons dan even. Wij zoeken 
dan voor u een andere SamenSpraak-begeleider. 

Talking Dutch together. I want to talk with a Dutch person in order to 
better speak Dutch. Gilde SameSpraak Wageningen is an organisation 
of 40 + volunteers who are willing to help foreigners with learning Dutch 
during one hour in a week during one year. No lessons, no teachers, no 
English, no costs. You are welcome!       
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