Persbericht
“Kom binnen” online
Diest – In tijden van corona is het voor iedereen zoeken om op één of andere manier
toch sociaal contact te onderhouden. Ook onze dienst diversiteit laat haar
contactmomenten “Kom binnen” tijdens de maand april digitaal doorgaan. Zo
kunnen anderstaligen, nog steeds hun Nederlands oefenen met een vrijwilliger.
Nederlands leren door gesprekken met vrijwilligers
“Kom binnen” bestaat al 9 jaar. De praatgroep voor anderstaligen bestaat om beter
Nederlands te leren en nieuwe mensen te leren kennen. Er wordt dan in groep
gesproken over een bepaald thema met als doel om op een gezellige,
laagdrempelige manier de Nederlandse woordenschatkennis uit te breiden.
Nederlandstaligen leren nieuwe mensen en culturen kennen en helpen anderstaligen
om de taal te oefenen. Een gastvrouw of - heer zorgt dat alles vlot verloopt.
Sinds 2020 komt de praatgroep voor anderstaligen elke donderdag samen in de
bibliotheek van Diest.
Omdat “Kom binnen” omwille van de coronacrisis niet fysiek kan doorgaan, gaan we
digitaal met de werking. Schepen Monique De Dobbeleer: “Woorden zijn bruggen
tussen mensen. Vele mensen, vooral zij die hier nog niet zo lang wonen, voelen zich
eenzaam. Kom binnen is een ideale formule om in coronatijd de taal te leren en
contact te houden.”
Digitaal babbelen met elkaar
Elke donderdag tussen 13 en 15 uur kunnen mensen deelnemen aan een
groepsgesprek via Zoom. Willen ze liever one-on-one met iemand spreken, dan
kunnen ze dat te kennen geven aan de dienst diversiteit en dan maken zij een match
met iemand die Nederlands als moedertaal heeft. Het thema verschilt elke week en
wordt meestal afgestemd op waar de persoon zelf meer over wil leren.

Praktisch
Donderdag 9 april 2020
13 – 15 uur Thema "lente"
https://forms.gle/uP9ULuRygmdZDuZD6
Donderdag 16 april 2020
13 – 15 uur
Donderdag 23 april 2020
13 – 15 uur
Donderdag 30 april 2020
13 – 15 uur
Interesse om een sessie te volgen? Neem een kijkje op
https://www.diest.be/taalactiviteiten en neem contact op met de dienst diversiteit.
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