HET WOORD IS AAN... ONZE TAALAMBASSADEURS!
Taalambassadeurs stellen zich voor

Cubiss is ontzettend blij met de taalambassadeurs uit Brabant en Limburg
en zet hen graag extra in het zonnetje.
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‘Ik ben de wereld van de
schrijvende mensen ingestapt’
André van der Ven (45) uit Kerkrade is nu vijftien jaar voorman bij de groenvoorziening, een baan
die hij niet zonder slag of stoot kreeg. Als voorman moet hij namelijk verslagen schrijven, en dat kon
hij niet. Na enkele jaren viel hij door de mand en volgde een taalcursus. “Nu kan ik alles zelf, terwijl
ik vroeger altijd hulp moest vragen. Het heeft me veel meer zelfvertrouwen gegeven.”
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André van der Ven

Vroeger was André ‘geen makkelijke jongen’ en hij wisselde vaak van school.

Op zijn werk ziet André veel jongens die amper hebben leren lezen en schrij-

“Al met al heb ik daar weinig geleerd. Gelukkig heb ik een lekkere babbel,

ven. “Ze krijgen op school te horen dat ze dat toch niet nodig hebben om-

dat is mijn voordeel geweest.” Toen hij bij de groenvoorziening promotie

dat ze naar de groenvoorziening gaan. Dus ja, we zijn hofleverancier van de

kon maken tot voorman, twijfelde hij. “Het betekende dat ik verslagen moest

taalcursus, haha.” André is nu bijna vijf jaar taalambassadeur. Hij kreeg les

schrijven over de jongens en dat kon ik helemaal niet. Ik maakte toen kladjes

van Dick van Zomeren toen die hem vroeg of hij ambassadeur wilde worden.

en liet mijn vriendin dat thuis uitwerken. Vaak kon zij het niet lezen en ik

Daar had hij ‘helemaal geen zin in’, maar voor Dick ging hij toch twee keer

ook niet. Ik kon haar het beste vertellen wat ze moest opschrijven.” Het ging

mee naar een bijeenkomst in de bieb. Daar ontmoette hij Ivette Sprooten van

jaren goed, tot zijn baas hem vroeg nog dezelfde dag een verslag te maken.

Cubiss. Zij wilde hem per se hebben als ambassadeur en Dick heeft hem toen

“Toen viel ik door de mand.”

toch kunnen overhalen.

André was erg benauwd om fouten te maken. “Ik las iets zeven of acht keer

Nu wil hij niets anders meer. Iedere bijeenkomst wil hij minstens één per-

over voordat ik het durfde te versturen. Met twee, drie regels tekst kon ik

soon over de streep helpen. “Tijdens een bijeenkomst zag ik een meisje stil

dagen bezig zijn. Alle woorden opzoeken, zo bang was ik om het fout te doen.

in een hoekje zitten. Ik had het meteen door en sprak haar aan. Ze was ont-

Terwijl het menselijk is om fouten te maken.” Met frisse tegenzin ging hij

zettend gepest en durfde niet meer naar school. Ik heb met haar gepraat en

naar een cursus. “Ik dacht dat ik bij kleine kinderen zou zitten en was bang

duidelijk gemaakt dat wij niet pesten. Iedereen komt hier voor hetzelfde. La-

dat mensen me zouden herkennen. Had ik geweten dat het allemaal volwas-

ter hoorde ik dat ze met de cursus is begonnen en helemaal gelukkig is. Dat

senen waren met hetzelfde probleem, dan was ik veel eerder gegaan. Ik stond

is toch fantastisch?”

aan de kant, maar nu ben ik de wereld ingestapt van de schrijvende mensen.”

‘Slecht onderwijs
is mij overkomen’
Anita Ossewaarde (50) uit Klundert leerde pas als 31-jarige goed lezen en schrijven. “Het is vooral belangrijk om alles te onderhouden. Mijn oma had maar zes jaar basisonderwijs maar ze las de Margriet
en Libelle en maakte puzzels, vooral woordzoekers. Zelf onderhoud ik het met de computer. Ik ben actief
op Facebook en Twitter, lees de krant en kijk op Teletekst.” Anita is nu zeventien jaar taalambassadeur.
Na een paar jaar op een reguliere basisschool stapte Anita over naar spe-

dagtaak aan. Verder lag ik vooral na te denken over wat ik kon gaan doen.”

ciaal onderwijs. Daarna leerde ze niet veel meer. “Vooral bij Nederlandse

Haar moeder gaf haar een informatienummer voor een cursus Nederlands.

les ging het niet goed. In de zesde klas heb ik vooral koffie en thee rondge-

“Dat heb ik drie maanden laten liggen. Ik durfde het niet. Toen heeft mijn

bracht. In het voortgezet speciaal onderwijs heb ik veel overgeschreven en

moeder voor mij gebeld. Ze heeft me echt een schop onder mijn kont gege-

verder vooral met mijn handen gewerkt.” Toen ze op zestienjarige leeftijd

ven. In de klas zaten allemaal mensen waarvan ik dacht dat ze hoger opgeleid

van school kwam, kon ze niet foutloos schrijven. Haar moeder hielp bij het

waren!” Anita was op dat moment 31 jaar. Het leren ging haar nu goed af. “Ik

aanvragen van een uitkering. “Ik heb het allemaal netjes overgeschreven.” Ze

leerde zoveel makkelijker dan toen ik jong was. Als een F16 kwam alles bin-

werkte een tijdje bij een schoonmaakbedrijf en schreef daar bewust onlees-

nen. Ik had nu ruimte in mijn hoofd, ik ben een laatbloeier.”

baar. “Collega’s zeiden dan dat ze het niet konden lezen, dus dan zei ik wat er
stond. Ik had het bewust ‘lelijk’ opgeschreven.”

De cursus was goed voor haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. “Ik ben
opgebloeid door de Nederlandse les en laat me nu niet meer de kaas van het
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Anita Ossewaarde

Als Anita bij een bedrijf solliciteerde vertelde ze haar moeder wat er in de

brood eten. Ook kreeg ik computerles en daar heb ik veel profijt van.” Als taal-

brief moest staan en zij schreef het op. “Daarna ging ik het overschrijven.

ambassadeur houdt ze nu ‘preventiepraatjes’ bij gemeenten en workshops

Ik weet nog goed dat ik daar een keer tot drie uur ’s nachts mee bezig ben

met Cubiss. “Slecht onderwijs is mij overkomen. Helaas zie ik het nu weer

geweest. De brief moest die dag de deur nog uit!” Ze kwam bij een elektrome-

gebeuren door bezuinigingen. Grote klassen met meer kinderen die moeite

taalbedrijf en werkte daar bijna acht jaar, met vallen en opstaan. Uiteindelijk

hebben met lezen en schrijven. Daar wil ik mensen voor behoeden, als taal-

ging ze weg met gezondheidsklachten. “Ik ben ontslagen tijdens mijn ziekte

ambassadeur wil ik herhaling voorkomen.”

en moest toen allerlei formulieren invullen voor de WAO. Daar had ik een

‘Praten was voor mij
geen enkel probleem’
Anke van de Reijt (67) uit Klundert heeft nooit goed leren lezen en schrijven en tijdens haar werk kon
ze zich altijd pratend redden. Toch ging ze opnieuw naar school. Daarvoor moest ze een flinke drempel over, maar ze heeft er nooit spijt van gehad. “Ik ben nu zelfs leesoma op een school voor speciaal
onderwijs. De leerlingen vinden het fantastisch, en ik ook!”
Anke heeft op de basisschool altijd moeite gehad met lezen en schrijven. “Bij

Dat vond ik zo vernederend. Ik voelde me zo dom.”

het lezen sloeg ik de lidwoorden over en mijn zinnen klopten niet. De juf

Alle stress uitte zich bij Anke in ‘poetsziekte’. “Ik liep altijd met een stofdoek

heeft daar nooit iets van gezegd en mijn ouders zijn ook niet echt geletterd.”

achter iemand aan. Toen de huisarts een keer langskwam voor mijn dochter,

Na de basisschool ging ze naar de huishoudschool en ontmoette haar man

zei hij dat hij misschien beter een maatschappelijk werker voor mij kon laten

Jan. Ze begonnen samen een horecabedrijf. “Bij Jan hadden ze thuis een bier-

komen.” De maatschappelijk werker stelde voor dat Anke weer naar school

brouwerij en zelf was hij kok, dus het was heel logisch een café-restaurant en

zou gaan, maar dat wilde ze niet. “Iedereen kent me in Klundert! Gelukkig zat

hotel te beginnen. Het liep ontzettend goed. Voor mij was het ideaal, omdat je

de school in Zevenbergen. Toen ik de klas in kwam, zat half Klundert daar!”

vooral praat tijdens je werk. Praten was voor mij geen probleem.”

Anke leerde haar verhaal vertellen en kreeg in 2004 het certificaat voor taalambassadeur van prinses Laurentien. “Dat vond ik geweldig. Zie je wel, dacht

Vijftien jaar en drie kinderen later kreeg Jan de ziekte MS. Ze moesten stop-

ik, ik kan het wel! Je bent nooit te oud om te leren. Ik heb nu al vijf mensen

pen met het café-restaurant en toen kwamen de problemen, want Anke

overgehaald een cursus te gaan doen.”

moest gaan schrijven. “Onze jongste dochter was dertien toen ze merkte dat
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Anke van de Reijt

ik niet goed kon lezen en schrijven. Onze oudste dochter kon goed leren, dus

Volgens Anke is het belangrijk dat het niet moet, maar mag. De belangrijkste

die hoefde ik nooit te helpen. En ik stond altijd achter de toog.” Anke ging

reden voor Anke om weer naar school te gaan waren haar kleinkinderen.

in een verpleeghuis werken. De opleiding tot ziekenverzorgende was lastig,

“Tijdens het voorlezen zeiden ze tegen me: ‘Oma, dat staat er niet.’ Ik zei dan

maar die haalde ze net. “Bij het maken van rapportages had ik altijd een

dat ik moe was, of dat mijn bril vies was. Ik heb er nooit spijt van gehad dat

boekje bij mij om woorden op te zoeken. Ik weet nog wel dat alles een keer

ik weer terug naar school ben gegaan. Nu schaam ik me nergens meer voor.”

met rood was gecorrigeerd.

‘Nu zeg ik gewoon dat ik niet
goed kan lezen en schrijven’
Ferry Westerbrink (49) uit Sint-Oedenrode werkt nu 28 jaar bij de sociale werkvoorziening WSD.
Veel mensen kennen hem als de man die het centrum schoonhoudt. Wat niet iedereen weet, is dat hij
jarenlang laaggeletterd was. Tien jaar geleden ging Ferry naar school om te leren lezen en schrijven.
“Nu zeg ik gewoon dat ik niet goed kan lezen en schrijven. Ik heb geen ballast meer.”
Ferry groeide op in Hellevoetsluis, in een gezin met zes kinderen. Hij heeft

aanleg van bossen en sportvelden. Zoveel mogelijk, want dan hoefde hij niet

zich thuis nooit gewenst gevoeld. “Mijn ouders hebben de laatste drie kinde-

naar school. Na een jaar stage en een jaar werk konden ze hem niets bieden.

ren nooit gewild. Dat kreeg ik van jongs af aan mee en was daardoor thuis

Ferry zat een half jaar thuis.

niet te handhaven.” Op vierjarige leeftijd ging hij naar een tehuis in Soesterberg. Daar ging hij ook naar school, maar dat ging niet lekker. “Ik was een

Uiteindelijk kwam hij bij de WSD in de plantsoenen te werken. “Daar werk ik

driftkikker en wilde niets. Ik voelde me toch niet gewenst.” Hij was negen

nu nog, na 28 jaar. Prima werk, maar ik vind machinewerk ook mooi. Helaas

toen zijn ouders gingen scheiden. “Mijn vader was de hele nacht opgebleven.

liep ik bij cursussen telkens tegen de lamp.” Ruim tien jaar geleden ging hij

Die ochtend stond hij op uit zijn stoel, wij dachten dat hij naar bed ging, maar

opnieuw naar school. “Het leren lezen ging moeizaam. Zelf lezen gaat wel

hij pakte zijn biezen en was weg.”

goed, maar bij voorlezen gaat het verkeerd.” Zijn vrouw Hetty ging ook mee
naar de lessen en is ook actief als taalambassadeur. “Zij heeft moeite met

Na de roerige basisschooltijd kon Ferry ‘bekant niks’, niet lezen of schrijven.

rekenen, ik met lezen en schrijven. We vullen elkaar mooi aan.”

Hij probeerde weer thuis te wonen, maar dat ging niet. Zijn moeder had een
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nieuwe vriend gekregen, volgens Ferry een hele fijne stiefvader. “Hij heeft

Lange tijd dacht Ferry dat hij de enige was, maar door de lessen weet hij dat

ervoor gezorgd dat ik naar het internaat in Boxtel ging”, vertelt hij geëmoti-

dit niet zo is. Hij is vrijer sinds de cursus en vertelt als taalambassadeur hoe

oneerd. “Dat gaf wat rust en ik kreeg therapie. Het was ook goed dat ik bijna

het is om niet goed te kunnen lezen en schrijven. “Ik kende niet veel mensen

twee jaar geen contact had met mijn familie.”

in het dorp, nu kennen de mensen mij.” Ferry hoopt op herkenning bij de
mensen. “Bij de WSD hebben we een filmpje gemaakt en daarmee hebben we

Ferry Westerbrink

Op het internaat leerde Ferry met luisterboeken en op zijn twintigste kwam

zo’n 32 mensen naar school gekregen. Dat is mooi, want er gaat een wereld

hij in een gezinsvervangend tehuis in Sint-Oedenrode. Hij ging werken in de

voor je open.”

‘Als je het niet zelf kunt,
ben je zo hulpeloos’
Fieny Stephan (69) uit Landgraaf schreef als huismoeder jarenlang niet veel meer dan een boodschappenlijstje. Tot de kinderen groot waren en ze als notuliste actief werd bij een politieke partij. Ze besloot
een opfriscursus Nederlands te doen. “Als ik iets doe, wil ik het goed doen. Ik wilde niet voortdurend
hoeven vragen hoe je iets schrijft.” Nu probeert ze mensen over te halen ook weer naar school te gaan.
Lezen was het probleem niet, vertelt Fieny. “Schrijven kon ik ook wel, maar ik

schrijven, zijn vaak heel teruggetrokken.” Fieny herinnert zich de jongen die

heb gewoon heel lang niet veel met de Nederlandse taal gedaan. Bovendien

op een station aan een buschauffeur vroeg waar hij moest zijn. ‘Kijk maar op

hoor je bij raadsvergaderingen moeilijke woorden, die je niet op school leert.”

de borden’, had die kortaf gezegd. “Zoek het zelf maar uit, zei hij eigenlijk.

Na de basisschool ging Fieny naar de huishoudschool en werkte daarna als

De jongen stond er zo verloren bij. Ik zag dat hij niet kon lezen en heb hem

naaister, tot de kinderen kwamen. Nu is ze al tien jaar als taalambassadeur

geholpen. Steeds meer ouderen hebben ook vrijwel geen sociaal netwerk. Ik

van het Arcus College betrokken bij de activiteiten van Cubiss. “Ik weet nog

heb vrouwen gezien die wildvreemde mensen vroegen of ze 250 euro voor ze

dat ik het certificaat kreeg van de burgemeester van Kerkrade, dat was heel

wilden pinnen. Je kunt niet iedereen vertrouwen! Als je het niet zelf kunt,

bijzonder.” Fieny ziet dat mensen die niet kunnen lezen en schrijven vaak

ben je zo hulpeloos.”

geen werk hebben. “Laaggeletterdheid speelt daarbij zeker een rol. Werkzoekenden krijgen de vraag hoe het zit met hun taalvaardigheid. In deze tijd ligt

De saamhorigheid was vroeger groter, vindt Fieny. “Nu is het ieder voor zich

de lat erg hoog.” Als taal geen probleem voor je is, ben je je er vaak niet van

en dat is jammer. Daarom is het zo belangrijk om zelf te kunnen lezen en

bewust wat je allemaal niet kunt als je niet kunt lezen. Laaggeletterden heb-

schrijven.” Fieny vindt dat sterkeren moeten opkomen voor zwakkeren. “Het

ben ook allerlei trucjes om hun gebrek te verbloemen, weet Fieny. “Ze zeggen

is vaak moeilijk om mensen over de streep te trekken. Ze willen niet naar

dan dat ze hun bril niet bij zich hebben, of dat ze het thuis wel even lezen.”

school omdat ze bang zijn dat iedereen het dan ziet. Ook zien ze de voordelen
niet altijd en zijn bang om te falen. Tijdens de taalcursus werkt iedereen op
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Fieny Stephan

Mensen kunnen ook onbegripvol reageren. ‘Kun je dat niet?! Dat kan toch

zijn eigen niveau, daardoor gaat het niet te snel. En als je de taal eenmaal

iedereen?!’ “Dan is niet gek dat mensen er niet voor uit durven te komen.

goed beheerst, durf je vaak ook meer!”

Terwijl het zo’n impact heeft op het leven. Mensen die niet kunnen lezen of

‘Het is echt heel fijn
om alles zelf te kunnen’
Geoffrey Rochajati (45) woont in Heerlen, op zo’n tien minuten afstand van het Arcus College. Negen
jaar geleden kreeg hij het advies daar een cursus te gaan volgen om beter te leren lezen en schrijven.
Hij wist niet dat het bestond. Nu geniet hij als taalambassadeur van alle aandacht voor het probleem
van laaggeletterdheid. “Als je alleen komt te staan, is het handig om zelf dingen te kunnen.”
Op het voortgezet speciaal onderwijs heeft de goedlachse Geoffrey naar ei-

Geoffrey werkt bij een wasserij. Hij strijkt er kleren. Toen kreeg hij de vraag

gen zeggen ‘niet veel gedaan’. “Ik kon van kinds af aan niet goed horen. Na

in de kantine iets voor te lezen uit een boekje en merkten zijn collega’s dat

het overlijden van mijn moeder ben ik bij mijn tante gaan wonen. Zij merkte

hij dat niet goed kon. Hij vertelde er voor het eerst zijn verhaal. “Niemand

dat ik de deurbel niet hoorde terwijl ik midden in de kamer was en zo kwam

wist ervan op mijn werk. Raar, hè.” Na het verhaal in de kantine werd hij

ik bij de kno-arts terecht voor onderzoek. Ik was toen 31 jaar. Ik kreeg gehoor-

taalambassadeur bij het Arcus College en draagt op die manier bij aan de

apparaten en er ging een wereld voor me open. Ik had veel meer contact met

activiteiten van Cubiss.

mensen.” Geoffrey ging zelfs ‘de muziek in’ en speelt nu bij een coverband.
“Ik zing en speel luchtgitaar, haha.”

Als taalambassadeur geeft Geoffrey samen met Arcus-docent Dick van Zomeren en Ivette Sprooten van Cubiss interviews en vertelt zijn verhaal aan
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Lezen ging Geoffrey redelijk goed af, maar alles begrijpen was een stuk lasti-

wie het maar horen wil. Hij doet dat met veel plezier, want hij komt hierdoor

ger. “Bij medicijnen moet je de verpakking goed kunnen lezen. Ik ging altijd

op allerlei bijzondere plekken. “Zo had ik op één dag een radio- en televi-

naar mijn tante of de buren om samen te lezen wat er precies stond. Schrij-

sie-interview bij L1. Daarvoor mocht ik van mijn baas even weg van mijn

ven lukte een beetje. Maar een officiële brief naar een instantie, hoe schrijf

werk. Ook kwam ik met een verhaal in de krant en toen mensen me belden

je die? Met aanhef en alinea’s enzovoort. Dat wist ik niet.” Nadat zijn tante

omdat ze mijn foto in de krant zagen, was ik onderweg naar de Ridderzaal

overleed begon hij aan een taalcursus. Via verschillende docenten leerde hij

voor een bijeenkomst met prinses Laurentien. Ik was op slag een beroemde

beter lezen en schrijven en daar is hij erg blij mee. “Het is echt heel fijn om

Limburger!”

alles zelf te kunnen”, zelf Geoffrey glimlachend.

Geoffrey Rochajati

‘Je staat ermee op
en gaat ermee naar bed’
Geran Rooyackers (51) uit Deurne haalde bijna alleen maar onvoldoendes op de basisschool. “Ik snapte niets
van de stof. Als het in de klas te moeilijk werd, kreeg ik een kleurplaat. Of ik mocht koffie halen voor de juf.
Ieder jaar ging ik wel over. Niet omdat ik goed kon leren, maar omdat ik ouder werd.” Toen haar eigen zoon
beter kon lezen stapte Geran naar de huisarts. Ze volgde een taalcursus en werd taalambassadeur.
Geran kreeg lezen en schrijven niet met de paplepel ingegoten. “Ik kom uit

Negen jaar geleden kreeg Geran de vraag of ze taalambassadeur wilde wor-

een taalarm gezin met een analfabeet als vader en acht kinderen die alle-

den. “Dat leek me niks voor mij, als verlegen muisje dat niet wil opvallen.

maal niet goed konden lezen en schrijven. Voor mij was het normaal, ik wist

Ik schaamde me niet, maar ik ging ook niet op de tafel staan om het uit te

niet beter. Mijn vader had een frietzaak en hoofdrekenen was geen probleem,

schreeuwen. De eerste keer was een vuurdoop. Mijn collega was ziek en zo

maar een kassabon maken kon hij niet.”

stond ik opeens met een microfoon voor een volle zaal advocaten en directeuren. Al snel praatte ik alsof ik het altijd heb gedaan.”

Na de basisschool ging Geran zonder schooladvies naar de huishoudschool.
Met haar man kreeg ze een zoon die ze iedere dag voorlas, zo goed en kwaad

Als taalambassadeur wil Geran duidelijk maken dat school niet automatisch

als het ging. Tot hij op school zelf moest leren lezen. “Ik wilde meedoen en

betekent dat je kunt lezen en schrijven. “Taal is ontzettend belangrijk. Je

ben leesmoeder geworden. Vanaf groep 4 ging dat niet meer. De kinderen in

staat ermee op en gaat ermee naar bed. Bij het boodschappen doen ging ik

de klas konden beter lezen dan ik.”

altijd af op verpakkingen. Als die veranderden, kon ik het niet meer vinden.
Dan zei ik tegen mijn moeder dat het op was. Toen mijn favoriete appelstroop
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Geran Rooyackers

Dat was voor Geran het moment om naar de huisarts te stappen. Die wist niet

plots niet meer in een appeltje zat, heb ik alle verpakkingen uitgeprobeerd

goed wat ze kon doen als volwassen vrouw en verwees haar door naar maat-

tot ik ’m weer had gevonden. Nu zou ik het gewoon vragen.” De 78-jarige

schappelijk werk. Zo kwam Geran op 38-jarige leeftijd bij het ROC voor een

vader van Geran zit sinds vijf jaar ook weer op school. “Hij zit bij een vogel-

cursus Nederlands voor volwassenen. Door de taalcursus heeft ze veel meer

tjesclub en kon het clubblaadje niet lezen. Dat wilde hij wel graag. Daarom

zelfvertrouwen. “Van mijn man had het niet gehoeven, zegt hij weleens. Ik

is hij een cursus gaan doen. Dat vind ik heel goed van hem. Je bent nooit te

heb meer haar op de tanden gekregen. Hij heeft nu meer partner.”

oud om te leren!”

‘Nu komen mensen
met hun vragen naar mij’
Imke Schokker (35) uit Brunssum heeft meer eigenwaarde doordat ze beter heeft leren lezen en
schrijven. Al ruim tien jaar probeert ze bedrijven en instanties te wijzen op het probleem van laaggeletterdheid. “Met hulp van Cubiss vertel ik mensen erover. Het probleem bestaat en het wordt niet
kleiner, alleen maar groter.”
Imke ging vanuit een MLK-basisschool naar speciaal voortgezet onderwijs.

eigenwaarde. Vroeger moest ik anderen altijd om advies vragen, nu komen

Toen ze op haar achttiende van school kwam, had ze veel moeite met lezen

mensen met hun vragen naar mij.” Ze heeft de smaak te pakken en wil nog

en schrijven. Na school ging ze werken bij een sociale werkvoorziening, puz-

meer leren. “Als het kan wil ik me aansluiten bij een onderhoudsgroep, of

zels inpakken in een fabriek. “Het was heel anders dan mijn vrienden die

naar een kookcursus. Daarvoor moet je recepten kunnen lezen.” Op zich kan

mavo, havo of atheneum hadden gedaan. Ik ging naar hun eindexamenfeest-

Imke prima koken en ze experimenteert graag, net als haar vader: een beetje

jes, maar gaf er zelf geen. Ik had geen diploma gekregen.”

van het recept en een beetje van haarzelf. Ze vindt koken zo leuk dat ze zich
zelfs heeft opgegeven voor een kookwedstrijd. “Superspannend vind ik dat,

Haar werkgever bood haar een cursus aan waarbij ze leerde wat er allemaal

vroeger zou ik dat nooit hebben gedaan.”

bij komt kijken als je in een bedrijf gaat werken. Zo wist ze wat er van haar
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werd verwacht in de samenwerking met collega’s. Na die cursus wilde ze

Door beter te kunnen lezen en schrijven staat Imke nu midden in de maat-

zelf meer gaan doen met lezen en schrijven. “Ik kreeg vaak commentaar op

schappij, vindt ze. “Je kunt veel meer, zoals zelf reizen. Vroeger vond ik het

taalfouten, tijdens chatten via MSN bijvoorbeeld. Ik heb me er nooit voor ge-

heel moeilijk om de weg uit te zoeken. Nu raak ik niet zo snel meer in paniek.”

schaamd maar het is niet fijn als mensen negatief reageren op taalfouten.”

Imke is blij dat ze op relatief jonge leeftijd de stap heeft genomen om naar

Imke wilde haar eigen boontjes kunnen doppen en volgde een bijscholing

Nederlandse les te gaan. “Het is zo jammer als je dat pas doet als je 47 bent.

van ruim twee jaar. “Mijn ouders hielpen me wel met dingen maar ik wilde

Je hebt dan zoveel gemist en ik kan me voorstellen dat je je dan eenzaam

echt zelfstandig zijn, zelf de dingen kunnen doen.” Sinds anderhalf jaar zit

voelt, opgesloten. Als taalambassadeur wil ik mensen laten weten dat ze niet

ze opnieuw ‘in de schoolbanken’. Op het Arcus College leerde ze meer dan

alleen zijn. En ik hoop dat ze open staan voor de lessen.”

lezen en schrijven, vertelt ze. “Het doet ook wat in je hoofd. Je krijgt meer

‘Ik moet er wat
mee blijven doen’
Jan Kemps (60) uit Sint Willebrord werkte 43 jaar in de bouw. Door gedoe op het werk kwam hij in contact
met een maatschappelijk werker. Toen kwam zijn laaggeletterdheid uit. “Ik heb een prachtig leven, maar ik
had er zoveel meer uit kunnen halen”, vertelt Jan. “Die kans heb ik vroeger niet gehad.” Heel gemotiveerd
ging hij op zijn 56ste weer naar school en na anderhalf jaar besloot hij taalambassadeur te worden.
Op vijftienjarige leeftijd kwam Jan van school en in die tijd had hij weinig ge-

is het volgens Jan gebruikelijk dat de man werkt en de vrouw de financiën

leerd. “Mijn ouders hielden me vaak thuis uit gemakzucht”, zegt hij daarover.

regelt. “Ik heb altijd veel gewerkt. Zoveel dat ik mijn kleinkind meer heb ge-

“Meestal ging ik per jaar maar drie maanden naar school.” Toen zijn vrouw

zien dan mijn eigen dochter.” Drieënhalf jaar geleden ging Jan opnieuw naar

Marianne in zijn leven kwam, betekende dat een belangrijke verandering.

school. Hij had geen zin om lang te gaan. “Ik wil met alles winnen, altijd beter

“De schoonfamilie heeft mijn leven veranderd. Bij mij thuis was er elke dag

zijn dan iemand anders. Ik wil geen negen maar een tien, daar ging ik voor.

ruzie, bij Marianne niet. Dat vond ik ongelofelijk.”

Elke dag maakte ik mijn huiswerk en na anderhalf jaar was ik klaar.”

Jan steekt graag de handen uit de mouwen. Wat hij ziet, dat kan hij maken.

Drie jaar geleden werd Jan taalambassadeur. “Ik doe het 80 procent om men-

Op verschillende momenten had hij ‘een mooie baan kunnen hebben’, maar

sen te helpen en 20 procent voor mezelf. Anders verwatert het en ik ken me-

hij zag het schrijven niet zitten. “Ik heb negen jaar op hoog niveau gebokst, bij

zelf; ik moet er wat mee blijven doen.” Tijdens voorlichting op lagere scholen

het Nederlandse team. Ik kon trainer worden en van mijn hobby mijn beroep

is zijn boodschap aan ouders: doe je kind naar school, dan is er over twintig

maken. Op dat moment moest ik toch nee zeggen. Lezen lukte wel maar het

jaar geen laaggeletterdheid meer. Trots laat hij een foto zien waarop hij arm

schrijven niet. Ik zei dat ik niets om die baan gaf, maar dat was niet waar. Had

en arm staat met prinses Laurentien. “Een maand geleden ben ik bij haar

ik toen maar gezegd wat de echte reden was.”

thuis geweest voor een brainstorm. Ik heb gezegd dat mensen aan een loket
moeten leren laaggeletterdheid te herkennen en dan doorverwijzen. Laagge-
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Jan zegt het zijn redding is geweest dat hij Marianne 43 jaar geleden heeft le-

letterden moeten een schop onder de kont hebben, anders doen ze niets. Al

ren kennen. “Als we ergens samen bij een balie kwamen, moest ik altijd even

gaan er twee van de tien wat mee doen, is dat al mooi.”

naar de wc. Of ik vulde het formulier thuis in.” In het dorp waar hij woont,

‘Taal zorgt voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen’
John Sariman (53) uit Landgraaf had geen makkelijke jeugd, maar hij redde zich met toneelspel. “Ik
speelde toneel met alles wat ik wel en wat ik niet kon. Zo kon ik jarenlang verbergen dat ik niet goed
kon lezen en schrijven.” Tot hij er op zijn 43ste genoeg van had en aan de bel trok. Hij volgde een
taalcursus, ging aan de slag als taalambassadeur en werd taalverliefd.
Op zesjarige leeftijd kwam John vanuit Suriname naar Nederland, als oudste

zekerder van mezelf geworden. Ik wil er wel komen maar je moet me de kans

in een gezin met zeven kinderen. Het was geen fijne gezinssituatie, vertelt

geven. Met een warmhartig gevoel. Het gaat nu zelfs zo ver dat ik taalver-

hij. “Mijn vader was vaak afwezig, hij werkte veel. Als kind had ik veel ang-

liefd ben geworden. Dat maakt dat ik het zo leuk vind om taalambassadeur

sten en op 17-jarige leeftijd had ik een enorm negatief zelfbeeld.” Op zijn

te zijn.”

achttiende kreeg hij via-via meer te horen over het leven van zijn vader en
kreeg meer begrip voor de situatie. Goed lezen en schrijven had hij in zijn

Als taalambassadeur praat John vaak over het aanbod aan taalcursussen.

jonge jaren echter niet geleerd. John probeerde op een andere manier indruk

Samen met Ivette Sprooten van Cubiss adviseert hij ook banken of overhe-

te maken op mensen. Met toneel, als stand-up comediant en door te zingen.

den die mensen aan de balie krijgen die niet goed kunnen lezen of schrijven.

“Ik ben een gangmaker, een smaakmaker. Je kunt mij zo op een podium zet-

“Neem iemand even mee naar achteren, zeg dat je het hebt gezien en bied aan

ten voor duizend mensen, dat maakt me niets uit.” Met zijn toneelspel kon hij

het formulier samen in te vullen. En vergeet vooral niet te benadrukken dat

goed verbergen dat hij amper kon lezen en schrijven. Daar had hij op 43-jari-

mensen het een volgende keer gewoon moeten aangeven, zodat je even apart

ge leeftijd genoeg van. “Ik werkte op dat moment als pedagoog bij het Leger

kunt gaan zitten.” Volgens John kan laaggeletterdheid heel zwaar zijn als het

des Heils en wilde het niet langer verdoezelen, ik wilde vechten. Mijn motiva-

je belemmert. “Ik vind het ongelofelijk dat er in een land als Nederland an-

tie was goed maar mijn tempo was laag. Ik had iets nodig.”

derhalf miljoen mensen zijn die niet goed kunnen lezen of schrijven. Het gaat
om een half miljoen allochtone mensen en een miljoen Nederlanders! Taal is
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Bij het Arcus College volgde John een taalcursus en hij bleek door zijn enorme

ontzettend belangrijk om mee te draaien in de maatschappij. Het zorgt voor

enthousiasme al snel geschikt als taalambassadeur. “Vroeger was ik jaloers

meer gelijkwaardigheid tussen mensen.”

op slimme mensen, dat wilde ik ook zijn. Door de cursus ben ik een stuk

‘Eenmaal over de drempel
wil je niet anders meer’
Martien van Rijsewijk (48) uit Hoensbroek is ongeveer een half jaar geleden als laatste bij de groep
taalambassadeurs gekomen. Hij is vastberaden zich 100 procent in te zetten voor laaggeletterden.
“Als ambassadeur iemand van je eigen leeftijd aanspreken werkt het beste. Zo probeer ik iemand
mee te krijgen naar taalles.”
Als ‘springer’ bij een schoonmaakbedrijf springt Martien bij waar op dat mo-

Martien is van jongs af aan slechthorend en kreeg daardoor weinig mee op

ment iemand nodig is. “Hierdoor kom ik op leuke plaatsen, maar ook op min-

school. Hij ging vroeg werken. “Ik kreeg vaak te horen: ‘dat kun jij niet’. Nu

der leuke plaatsen. Laatst heb ik bijvoorbeeld een week op een mortuarium

geef ik tegengas: ik kan dit wel! Tegen mijn kinderen heb ik altijd gezegd dat

gewerkt, dat was best heftig.” Het leuke van zijn werk vindt hij dat hij veel

ze het beter moeten doen dan ik. Dat doen ze ook en daar ben ik trots op. Mijn

contact heeft met mensen. Via zijn werk kwam hij ook in gesprek bij MEE,

dochter kan heel goed leren. Dan groeit je hart. Ze was ook trots op mij toen

de organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. “Ze willen daar

ik laatst een 7 en 8 haalde. Die positieve reacties zijn fijn.”

ook aan de slag met laaggeletterdheid. We zijn nu een keer wezen praten en
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binnenkort komt er een vervolggesprek. Ivette Sprooten van Cubiss kan dan

Zoals hij in de put heeft gezeten, gunt hij niemand. “De schaamte is heel

een presentatie geven en ik vertel mijn verhaal als ervaringsdeskundige.”

erg. Laaggeletterden kennen veel trucjes om te verbergen dat ze niet goed

Via zijn vriendin Imke kwam Martien bij het Arcus College terecht, waar hij

kunnen lezen of schrijven. Ze laten iemand anders bijvoorbeeld het adres

nu iedere dinsdagmiddag Nederlandse les krijgt. “Begrijpend lezen en formu-

intikken bij de TomTom ‘omdat ze achter het stuur zitten’ of laten in een

lieren invullen vind ik nog moeilijk, maar het is belangrijk om dat te leren. Ik

winkel een leeg pakje sigaretten zien om duidelijk te maken wat ze willen.”

maak ook veel taalfouten. Voor mijn kinderen heb ik lange tijd kunnen ver-

Volgens Martien zijn er nog steeds mensen die laaggeletterd van school ko-

bergen dat ik niet goed kan lezen en schrijven. Als ze jong zijn, kun je liegen.

men. “Kinderen krijgen snel te horen dat ze dyslexie hebben. Ze krijgen geen

Maar zodra ze naar school gaan, lukt dat niet meer. Het doet pijn om door je

kans. Vaak heeft het ook te maken met armoede. De voedselbank en schuld-

eigen kinderen te worden gecorrigeerd.”

hulpverlening, daar vind je laaggeletterde mensen. Hoe ouder je wordt, hoe
moeilijker het is om te leren. De stap is zwaar, maar eenmaal over de drempel

Martien van Rijsewijk

wil je niet anders meer.”

‘Dat ik niet goed kon lezen en
schrijven was nooit zo’n probleem’
Piet van Horrik (69) uit Asten was vijftig toen hij thuis internet wilde hebben en zijn dochter daarbij
om hulp vroeg. Zij wilde het formulier best voor hem invullen, op voorwaarde dat hij een cursus communicatie ging volgen. Dat deed hij. Daarna bleef hij doorleren en werd zelfs taalambassadeur. “Ik heb
altijd gevochten met Nederlands. Het is zo jammer dat ik het pas op latere leeftijd echt heb geleerd.”
De belangrijkste reden voor de communicatiecursus was volgens Piet dat hij

vol spelfouten. Mensen moeten dat niet meteen gaan corrigeren, maar blij

mensen nooit liet uitpraten. “Tijdens de cursus leerde ik dat ik mensen moet

zijn dat het is gelukt.” Volgens Piet is ‘laaggeletterdheid’ geen goed woord

aankijken, naar ze moet luisteren en ze vooral moet laten uitpraten. Na deze

omdat mensen niet weten wat dat inhoudt. “Je kunt beter zeggen dat iemand

cursus kon ik een cursus Nederlands gaan volgen. Ik heb nu eenmaal geen

problemen heeft met de Nederlandse taal, dan weet iedereen meteen waar

talenknobbel. Toen ik begon dacht ik dat het een paar maanden zou duren,

het over gaat.”

maar uiteindelijk ben ik zes jaar lang gegaan en zeker tachtig procent van de
lessen aanwezig geweest.”

Piet ziet hoe belangrijk taal tegenwoordig is. Advocaten en architecten gebruiken volgens hem heel vaak moeilijke woorden en maken iets soms ex-
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Na zijn taalcursus probeerde Piet mensen over te halen ook een cursus bij

pres ingewikkeld. Na de cursus schrijft hij nu zelf ook ‘hele mooie brieven’

het ROC te gaan doen. Nu het ROC niet meer actief werft, doet hij dat via de

naar de gemeente over een verkeerssituatie bij hem in de buurt, iets wat hij

Stichting ABC en de Stichting Lezen & Schrijven die samenwerkt met Cubiss.

vroeger nooit zou hebben gedurfd. “Je hebt geen idee van de schaamte, ik

Vroeger was Piet ondernemer in de staalbouw. “Dat ik niet goed kon lezen

heb me heel veel geschaamd. Nu voelde het heel goed om die brieven zelf te

en schrijven was nooit zo’n probleem. Ik kende de mensen met wie ik zaken

schrijven.” Als vrijwillig chauffeur op de buurtbus komt hij geregeld mensen

deed en maakte vrijwel altijd mondelinge afspraken. Dat is nu wel anders.

tegen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Als taalambassadeur probeert

Ondernemers moeten nu offertes schrijven en die moeten taalkundig klop-

hij ze te overtuigen ook een cursus te gaan volgen. “Mijn advies voor jonge-

pen.” Om zich heen ziet Piet mensen die moeite hebben met lezen en schrij-

ren: maak je opleiding af, dat is zo belangrijk. Dat had ik zelf ook moeten

ven of mensen die het moeilijk vinden om met computers om te gaan. “Dan

doen. Het is ontzettend jammer dat ik dat pas op latere leeftijd heb gedaan.”

is het fantastisch als het ze lukt om een bericht te versturen, ook al zit dat

‘Ik ben er zoveel meer
mens van geworden’
Ria van Ras (64) uit Aarle-Rixtel raakte negen jaar geleden haar stem kwijt. De huisarts vroeg haar op te
schrijven wat er aan de hand was. Toen viel ze door de mand. “Ik dacht dat ik de enige was in heel
Europa, nee, in de hele wereld, die niet goed kon lezen en schrijven. De schaamte is zo groot, die is met
geen pen te beschrijven.” Ze ging opnieuw naar school en is nu zo’n zeven jaar actief als taalambassadeur.
Ria heeft naar eigen zeggen vaak haar neus gestoten. Op de modevakschool

‘door dat stomme schrijven’. Na de modevakschool ging ze in een naaiatelier

moest ze een sollicitatiebrief schrijven en toen ze die dik onderstreept met

werken. Tot haar trouwen. “Als huwelijkscadeau kreeg ik ontslag. Ik had één

rood terugkreeg, besloot ze: ik ga nooit meer schrijven. “Dat heb ik veertig

recht: het aanrecht.”

jaar volgehouden. Ik schreef alleen voor mezelf, een boodschappenbriefje
ofzo. Ik was altijd als de dood dat iemand dat zou zien, dat ze me zouden

Op het moment dat Ria haar stem kwijt was wees de huisarts haar door naar

plagen.”

maatschappelijk werk en zo kwam ze bij het ROC terecht. Ze kreeg er meteen
een dictee. “Ik schrok me een ongeluk. Ze wisten niet wat ze van me vroegen!

De smoesjes werden een tweede natuur voor Ria. Ging ze met een vriendin

Toch ging ik naar school, met knikkende knieën. Ik wilde het graag leren,

uit eten dan vroeg ze wat zij bestelde en nam dat ook. Of ze vroeg iemand die

voor mezelf.” Nu leest ze haar oppaskind voor en gaat naar de bieb om boeken

toevallig een pen vasthield om iets op te schrijven. Ze gaf de kinderen geen

te halen. “Had je me dat vroeger gezegd, dan had ik je nooit geloofd.”

briefjes mee naar school, maar ging de klas in om het zelf door te geven. “Ik

Haar vriendinnen reageerden heel verbaasd, ze hadden het nooit gemerkt.

las mijn kinderen ook niet voor, maar zette een elpee op. Alleen mijn zus en

“Als we nu ergens gaan eten, zeggen ze dat ik maar iets moet uitzoeken van

mijn man wisten het.”

de menukaart”, zegt Ria glunderend. Ze raadt iedereen aan om een taalcursus te gaan doen. “Het is niet makkelijk maar doe het nu alsjeblieft, zeg ik
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Niet goed leren lezen en schrijven begon voor Ria al in de eerste klas en door

dan. Je mist zoveel. Ik moest eerst 55 worden maar ik ben er zoveel meer

meerdere verhuizingen was het niet makkelijk om mee te komen op school.

mens van geworden. Je telt mee, je doet mee. Daar groei je van. Je bent ie-

“Toen dacht ik: krijg de hik. Ik ben niet dom, alleen lezen en schrijven lukt

mand, je bent belangrijk.”

niet zo goed.” Het liefst was ze ontwerpster geworden maar dat is niet gelukt

‘Veertien procent van de kinderen
komt laaggeletterd van school’
Theo Duijmelings (70) uit Helmond kwam laaggeletterd van school en leerde op latere leeftijd goed
lezen en schrijven. In 1977 begon hij in zijn eigen huiskamer met de eerste lessen voor mensen die
ook moeite hadden met taal. Sinds die tijd maakt hij zich sterk voor alfabetisering in Helmond en
omgeving. “Het is mijn levenswerk geworden.”
Nadat zijn ouders waren gescheiden ging Theo naar een internaat in Boxtel.

ROC. Nu komt het weer terug bij vrijwilligers, omdat er geen geld meer is.”

Hij had veel heimwee en het ging niet goed op school. “Ik had dyslexie, al be-

Theo kan zich er flink over opwinden. “Onderwijsminister Ritzen riep in de

stond dat nog niet in die tijd. Omdat het me allemaal niet goed lukte, werd ik

jaren negentig dat de analfabetisering na tien jaar zou zijn opgelost, of op zijn

‘achterin de klas gezet’. Figuurlijk dan. Ik zat wel voorin, maar ik kreeg nooit

minst gehalveerd. Dat is niet gelukt. Landelijk is het tien procent gebleven.”

een beurt. Ik leerde niks in die tijd.” Na school werkte Theo bij allerlei bedrij-

Bij laaggeletterdheid zijn er volgens Theo drie categorieën: mensen die een

ven. Iets schrijven was moeilijk en hij gebruikte allerlei trucjes om het niet te

beetje kunnen lezen en schrijven, mensen die het helemaal niet kunnen en

hoeven doen. Toen zijn dochter naar de eerste klas ging, begon Theo opnieuw

mensen die het nooit leren. “We zullen het nooit helemaal de wereld uit hel-

met leren. Hij werkte op dat moment als corveeër bij een schoonmaakbedrijf.

pen, maar we kunnen het wel verlagen.” Via de Stichting ABC en een breed

Op een dag ruimde hij op een school papieren op in een klaslokaal toen de

bondgenootschap waar Cubiss ook bij is aangesloten probeert Theo mensen

leraar binnenkwam. “Ik heb hem toen eerlijk verteld dat ik het allemaal niet

te werven voor de taalcursussen. Veertig jaar doet hij dat nu al. Hij laat een

kon lezen. Die leraar heeft toen geregeld dat ik les kon krijgen bij een collega

map zien vol krantenartikelen, foto’s van onderscheidingen, cijfermateriaal

thuis.” Twee jaar later ging het zo goed dat Theo besloot dat hij andere men-

en een beeld dat van hem is gemaakt. In de tijd van de huiskamertaalles-

sen wilde helpen met leren lezen en schrijven.

sen waren er zevenduizend laaggeletterde mensen in Helmond, vertelt Theo.
“Inmiddels zijn er negenduizend mensen die niet goed kunnen lezen en
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Samen met zijn lerares stond hij met een kraampje op een markt en begon

schrijven. Veertien procent van de kinderen komt laaggeletterd van school.

in zijn eigen huiskamer met een groepje van vijf mensen. “Mensen uit Eind-

Allemaal door bezuinigingen. Die kunnen later allemaal naar de volwasse-

hoven, Gemert, Someren. Daar hadden ze zoiets niet. Vanuit de huiskamer

neneducatie. Als je laaggeletterdheid echt wil aanpakken, moet je op de la-

werd het professioneel, de taallessen gingen naar het wijkcentrum en het

gere school beginnen.”

‘Ik lees nu alle jongensboeken
van De Kameleon, prachtig!’
Toon Heijms (59) uit Sint-Oedenrode is door de lessen Nederlands mondiger geworden. Hij durft
meer. “Zonder die cursus had ik nu niet mijn eigen zaak gehad: Toon Fietsherstel. Bonnen maken doe
ik zelf, mijn vrouw doet de belastingen. Dat wordt nu wel veel, dus misschien moet ik toch eens naar
een accountant.” Drie jaar is hij nu actief als taalambassadeur.
Toon zat een jaar op de basisschool in Boskant toen duidelijk was dat het

zoon werd geboren wist ik dat ik echt wat moest gaan doen. Ook hij zou me

niet ging. Hij ging naar speciaal onderwijs in Veghel maar daar ging het niet

voorbijgaan!” Op 35-jarige leeftijd kreeg Toon op de markt een briefje over

echt beter. “Ik werd achteraan gezet, kon de stoep vegen en koffie halen. In

Nederlandse les in de hand gedrukt. “Mijn vrouw vond het echt iets voor mij.

die tijd ben ik een paar keer blijven zitten maar door de leeftijd uiteindelijk

Ik durfde niet en heb het kaartje thuis in de la gelegd. De drempel was nog

toch overgegaan.” Na de basisschool ging Toon naar Individueel Technisch

hoger dan de deur! Uiteindelijk heeft zij voor me gebeld.”

Onderwijs (ITO), een soort lts. Daar haalde hij zijn metaaldiploma. “Vraag
niet hoe, ik had alleen maar vijven.”

In de klas trof Toon enkele bekenden en was toen de schaamte voorbij. Hij
leerde lezen en schrijven en startte vijf jaar geleden met een opfriscursus. “Ik

32

Toon Heijms

Hij ging werken bij een bedrijf in Schijndel dat was gespecialiseerd in alu-

was er klaar mee. Jarenlang heb ik het geheim gehouden voor mijn vrienden,

miniumramen en dubbelglas. “Dat was gewoon doen, niet schrijven. Ik heb

zij hadden niets door. Toen ik het vertelde, ben ik er niet één kwijtgeraakt.”

ook nog gewerkt als putjesschepper, officieel rioolverzorger. Altijd met een

Lezen blijft lastig, toch doet hij het nu elke dag tien tot twintig minuten. “Je

maat erbij die schreef als het nodig was.” Tijdens zijn laatste baan sloopte

moet het bijhouden. Ik lees alle jongensboeken van De Kameleon. Prachti-

hij badkamers, tot hij na 21 jaar werd ontslagen. “Toen besloot ik mijn eigen

ge verhalen!” Drie jaar geleden werd Toon gevraagd als taalambassadeur. In

zaak te beginnen. Ik heb mijn garage verbouwd en werk daar als fietsherstel-

2016 was hij de TaalHeld van Brabant. Hij gaat langs scholen, geeft presen-

ler. Dat had ik tien, twintig jaar eerder moeten doen, maar toen durfde ik het

taties bij bedrijven en voorlichting bij wijkteams. Zo heeft hij driehonderd

niet aan. Veel te bang om iets op te moeten schrijven.” Toon is getrouwd met

mensen getraind waar ze op moeten letten. “In de klas zitten nu maar vier

Joke en heeft vier zonen, waarvan de tweede het Syndroom van Down heeft.

mensen, terwijl er veel meer mensen zijn die moeite hebben met lezen en

“De oudste riep op zijn zesde al ‘pa, dat staat er niet’, maar toen onze tweede

schrijven. Er valt nog veel te winnen in Sint-Oedenrode.”

