Vacature
Gastvrouw/heer Praathuis
We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die een groepje mensen dat op een
vast tijdstip bij elkaar komt in de Bibliotheek wil helpen om meer vertrouwd te raken
met de Nederlandse taal. Anderstaligen ontmoeten vaak te weinig Nederlanders
waarmee ze de taal kunnen oefenen. Bij het nieuw op te starten Praathuis kunnen zij

elkaar en de taal op een ongedwongen, gezellige manier leren kennen. Ze worden zo
zelfverzekerder in het Nederlands en breiden hun sociale netwerk uit.
Als vrijwilliger heet je de mensen welkom met koffie of thee, en zorg je dat iedereen zich betrokken
voelt bij het gesprek, natuurlijk in het Nederlands! Het is mogelijk om gebruik te maken van thema’s
gesprekskaarten, spel- en of lesmateriaal dat voorhanden is online of in de Bibliotheek. Het is niet
noodzakelijk om specifieke kennis te hebben over het aanleren van een taal, maar er zijn wel
mogelijkheden om je hier in te verdiepen en zelfs een cursus voor te volgen.
Het Praathuis is wisselend in Drunen, Heusden en Vlijmen, per locatie is er een vaste vrijwilliger. Als
vrijwilliger ben je (minimaal) een keer in de drie weken beschikbaar. De dag en het tijdstip kan
bepaald worden in overleg.
Bij dit project zijn meerdere instellingen betrokken; Contour de Twern, VVE en Vluchtelingenwerk
Heusden.
Taken;
 Begeleiden van een Praatgroep 1 x in de drie weken ongeveer 1 uur
 Actief meedenken over de invulling van de bijeenkomsten
 Voorbereiden van de bijeenkomsten naar wensen en behoeftes van de bezoekers
 Terugkoppeling aan medewerker van de Bibliotheek
Wij vragen;
 Een goede beheersing van de Nederlandse Taal
 Affiniteit met Taal
 Openstaan voor andere Culturen
 Goede Sociale vaardigheiden
 Eigen initiatief
Wij Bieden
 Vrijwilligersovereenkomst
 Begeleiding
 Mogelijkheid tot deelname aan cursus (najaar)
 Een prettige werkomgeving
Locatie: Bibliotheek Drunen, Heusden of Vlijmen
Dag en tijdstip in overleg
Neem contact op met: Bibliotheek Heusden – Frank Mensink - f.mensink@bibliotheekheusden.nl

