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Bent u slecht ter been? Of vindt u het vervelend om alleen op stap te gaan? Vraag dan om een gastvrouw of gastheer van de 

stichting ‘Vier het Leven’. Die haalt u thuis op en neemt u, met andere gasten, mee naar het theater of bioscoop in de buurt. 

Tussendoor geniet u samen van een drankje en na afloop wordt u natuurlijk ook weer thuisgebracht. Kortom, het hele uitje is voor 

u geregeld!  Gaat u met ons mee?

Taalmaatje bij het 

Digi Letter Loket

Het Digi Letter Loket is een reizend loket 

waar mensen terecht kunnen met alle 

vragen over beter leren lezen, schrijven, 

rekenen en computeren. Het loket wordt 

bemensd door vrijwilligers. Zij informeren 

over cursussen en verwijzen mensen door 

naar de juiste partners. Daarnaast biedt 

Bijzondere voorstellingen

U kunt bijvoorbeeld mee naar voorstel-

lingen in Schouwburg De Domijnen of 

Parkstad Limburg Theaters. U betaalt 

aan Stichting Vier het leven een arran-

gementsprijs. Die is opgebouwd uit de 

ticketprijs, consumpties, begeleiding en 

vervoers- en bespreekkosten. Wat dacht 

u bijvoorbeeld van het kerstprogramma 

van Suzan Segers, Medammecour on 

tour, Harrie Jekkers, Joke Bruis, een 

concert van Philharmonie zuidnederland 

of Giselle door het Nationale Ballet? Zo 

maar een kleine greep uit het aanbod.  

Gaat u mee?

Kijk op  www.4hetleven.nl voor het 

complete aanbod. Daar staat ook hoe u 

zich kunt aanmelden. Voer uw postcode 

in en u ziet precies wat er te doen is 

in onze regio. Staat er niet meteen 

iets voor u bij, maar wilt u wel graag 

meegaan? Vraag dan vrijblijvend en 

gratis het programma aan.  

Dat kan telefonisch, tel. 035 – 5245156 

(ma t/m vrij van 9.00 - 18.00 uur) of per 

e-mail via info@4hetleven.nl.

Het programma ontvangt u dan per post 

thuis.

‘Vier het leven’ en ga mee op stap!
65 OF OUDER EN CULTUURGENIETER

GOED OM TE WETEN

Voor wie moeite heeft met lezen en schrijven, kunnen alledaag-

se dingen heel lastig zijn; de krant lezen, de administratie doen, 

een e-mail schrijven, pinnen of internetbankieren. Het Digi 

Letter Loket en zijn vrijwilligers helpen mensen met het vinden 

van een passende cursus of worden gekoppeld als taalmaatje.

het loket allerlei cursussen aan. Denk 

maar aan een taalcursus of een cursus 

om de digitale vaardigheden te verbeteren. 

Samenwerken is het motto. Ook met orga-

nisaties als Humanitas en de Kredietbank 

Limburg werkt het loket nauw samen. 

Taalvrijwilliger Nicole Bisscheroux helpt 

mensen bij het Digi Letter Loket. En on-

langs is ze ook als taalmaatje gestart. 

Taalmaatje

Taalmaatjes zijn vrijwilligers die indi-

vidueel of in kleine groepjes mensen 

begeleiden. “Samen met 21 andere taal-

vrijwilligers heb ik eerst een training 

gevolgd van vier dagdelen. Daarbij leer 

je hoe je mensen het beste ondersteunt 

en begeleidt.” Nicole is taalmaatje van 

iemand die ze kent uit haar eigen om-

geving en die vooral moeite heeft met 

het spreken van de Nederlandse taal. 

“Zij heeft na haar inburgeringscursus 

de taal nog onvoldoende onder de knie. 

Daardoor komt ze ook weinig onder de 

mensen. Ik begeleid haar nu en help 

haar daarmee ook om uit haar sociaal 

isolement te komen”, vertelt Nicole.

Mensen helpen

Nicole heeft lesmateriaal bij de bieb 

geleend. Daarnaast gaat ze de diver-

se mogelijkheden in onze gemeente 

bekijken. Denk maar aan de taalcafés 

of de opleidingen van Leeuwenborgh. 

Het Digi Letter Loket verwelkomt graag 

nieuwe taalvrijwilligers. “Hierdoor 

kunnen we meer mensen verbinden aan 

een taalmaatje.” Daarnaast blijft ook 

het informeren en doorverwijzen van 

mensen bij het Digi Letter Loket een 

taak van de vrijwilliger. “De medemens 

helpen om beter mee te kunnen in onze 

samenleving geeft me veel voldoening! 

Daarnaast is het een prachtig en leuk 

initiatief”, besluit Nicole.

Ook vrijwilliger worden bij het 

Digi Letter Loket? Stuur een mail 

naar: ger.hubens@dedomijnen.nl

Laaggeletterdheid in 

Nederland

In Nederland hebben 2,5 

miljoen mensen moeite met 

lezen, schrijven of rekenen. We 

noemen dit laaggeletterdheid. 

In de leeftijdsgroep tussen 16 en 

65 jaar gaat het om 1,3 miljoen 

Nederlanders, waarvan twee derde 

van Nederlandse afkomst is. Ook 

in de Westelijke Mijnstreek komt 

laaggeletterdheid voor bij zo’n 

7.000 inwoners. Daarom werken we 

samen met partners en vrijwilligers 

om inwoners te helpen bij het leren 

lezen, schrijven en spellen van taal. 

Zoals bijvoorbeeld via het Digi Letter 

Loket en het taalcafé.


