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hetben met hezenen schrijven
II(XTGEVEEII - Hoogween telt 0üX) inwoners die moei- -lezen 

en schrijven. Veel r¡iensen

te hebben met lezenãn schrijven. In heel Nederland din |"*^":g"ll"j:*9?! ze moeiliik

datmaarließt2,5 miljoenmensen Dinsdagrverd deweek ff*||Xii ä':H]"fäJ"|;
varr de Alfabetisering gestart in de bibHotheek van Hooge - jaat zij+ hoeft het vaak niet meer.

vieen, r,uaarbif activiteiten werden geihtroduCeerd die ten Vaak wordt het probleem zicht-

d,oel hebben laaggeletterdheid t"æo te gaan riaathuis- baar bij ontsla-g' Dan moet men

coördinator Hooþeen/De wotael, r,iesËeth den Heiier ::.:it rTiil iïtåiiif:"|$åË
krreeg een eenrolle vermelding Petra Snippe-Reinders zag van de taal-onvoldoende isl Naasì
haarvertraal in een boek opgenomen en Gea Mulder werd het beter leren lezen en schrijven

lid vaq het Testpanel in noõgween en ambassadeur r¡an äi:l:*rt"1î:#"ffi"*:iiälaageletterdheid minder-taalvaardige mensen. 'De
cursisten gaan aan de slag metwat

Reinier de Boer menserù die het zelf niet zeggen. ze zeHwillen leren. Taal is niet al-
Als iemand bij ons komt houd ik leen een doel, maar ook een mid-

De Week van de .Alfabetisering is een intakegesprekr en geef aan del om bijvoorbeeld meer zeher-
in volle gang en duurt nog tot l0 wat diegene het beste zou kunnen trouwen te lcijgenJ
september. Ttjdens de Drentse af- doen. Ikverwijs dan Íemand door
trupi"deþibiiotheekvanHooge- naar een instantie die bijvoor- Gepest
veen werden de Drentse fàamèt- beeld een taalflrïsus verzorgt of ik De 38-jarige Peüa Snippe-Rein-
den gehuldigd en werd taalhuis- regel een wijwilliger. Ik zorg voor ders uit Hoogeveen volgt sinds
coördinator Liesbeth den Heijer een aanbod op maat. We hebben een aantal jaar een taalcuÌsus,
tot haar grote verrassing in het momenteelvijftiguijwiligers die omdatzemoeitehadmetlezenen
zonnizge_gezet, Vanaf l januari taalles geì¡en, maar we kunnen- schriþn.Petrakoninhaarjeugd
2016 is zij als coördinator werk zeker nog wel vijftig rrijwilligers moeilijk leren en is daardoor veel
zaaminHoogeveenenDeWolden gebruÍker5 want het aantal aan- gepest. 'Ik heb verschillende la-
enzetzijzichinomhetprobleem vragenvanmensenomdeNeder- gere scholen bezocht, maar pas
van laaggeletterdheid aan te pak- landse taal te leren neemt fors toel op de laatst bezochte school werd
ke¡r. '\{ij stimuleren minder-taal- geconstateerd dat ik dyslexie had.
vaardige mensen een taalcursus Grootprobleem Ikbenoveralerggepestendatwas
te volgen. We werken samen met Het probleem van laaggelet- een rottijd. Ikwerd daardoor heel
verschillendeinstanties,zoalson- terdheiil is groter dan menigeen onzekereniktwijfeldeoveralaan.
der andere de Gemeente, het Al- denkt. In Drenthe zijn er naar Alleen op de rug van een paard
fa-collegø Humanitas, Stichting schatting45.00Omensentussende ben ikzelfuerzekerdj
Welzijnswerk Hooge-veer¡ Stich- I6en65jaardiegrotemoeiteheb- Liesbeth den Heijer komt dit
ting Lezen en Schrijven en de bi- ben met lezen en schrijven, 'f4 soort verhalen regelmatig tegen.
bliotheek We willen samen het het probleem is grootj zegt Lies- 'la, deze verhalen hoor ik steeds
probleem aanpakken. We zoeken beth den Heijer- 'In Hoogeveen enikbendoordieverhalensteeds
daarnaast ook andère partners, hebben we inrniddels 120 men- weer gesdrokt. Veel minder taal-
zoals instanties die in contact ko- sen bereikt, maar er zijn zo'n 6(X)0 vaardige mensen hebben na¡e
men met minder taalvaardige' mensen die moeite hebben met schoolervaringen en dat doet

Hoogweensche Gourant

Van links naar rechts: liesbeth den Heiier, Gea illulder en Petra Snippe-ßeinders.

Dinsdagavond werd vooralgaand aan de presentatie van de Drenlse taalhelden een taalwandeling door Hoogèveen gehoudcn.

heel veel met deze mensen. Vaak
blijkt laier op een andere school
en in een andere omgeving dat
het ook anders kan. Deze mensen
zijn vaak faalangstig geworden en
schamen zich ervoori Petm Snip-,
pe-Reinders schreef haar nare

ervaringen van zich af en haar
verhaal werd opgenomen in het
boe$e Een rode autq dat tijdens
de aftrap van de Weekvan Alfabe-
tisering werd gepresenteerd. Dit
boekje bevat allerl,ei verhalen van
taalcursisten van het Alfa-college
en het Drenthe College. Tjdens
de bijeenkomstin de Hoogeveen-
se bibliotheek onwing onder an-
dere Peta het boelde met daarin
haar eigen verhaal. 'Het schrijven
van dit verhaal voelde als een be-
vrijding. In hetverhaal maakt een
eeltroorn mee wat ik heb mee-
gemaakr Tien jaar geleden had
ik nooit gedacht dat ik zo'n ver-
haal op deze manier zou kunnen
schrijven en dat het in een boek
zou komen. Niet iedereen staat in
zo'n boeken ikben er dan ook erg
trots op3

Liesbeth den Heijer vindt dat
terecht 'Ja ik vind het hrap van
haar. Tien jaargeleden zou ze zo'n
verhaal in de ik-vorm geschreven
hebberù maarnuheeftze een eek-
hoom laten spreken. Jaren gele:
den zou ze nooit gedacht hebben
datze zo ver zou komen en dat is
heelbelangrijkl

Smoesies
De 37-jarige Gea Mulder uit

Hoogeveen had als kind moeite

'Hetwas lastig op de lagere school.
Ik bedacht vaak smoesjes om iets
niet te hoeven doen. Ik bleef ach-
te¡, maar erwerd nietveel aan ge-
daan. Ikwas vaker niet op school
dan well Gea werd van huis uit
ookniet echt gestimuleerd te gaan
studeren- 'Oh nee, mijn vaderAndré Weima @ _
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zei: jij bent dom, stop maar met
school. Eigenlijk had ik, ondanks
dat door moeten gaan, maar dat
heb ik niet gedaan en daar heb ik
nu spijt van. Ik ging naar het IVBO
en ben gezaktvoor het examen en
ik heb dus geen diploma Nu ben
ik op 37-jarige leeftijd met de op-
leiÇing dienstverlening begonnen
en dat had ik eerder moeten doen.
Toen ik zeventien jaar was kon je
gemalkelijk werk vinden en dat is
nu anders. Voor alles wat ik leuk
vind heb je een diploma nodig3
Gea is nu niet meer laaggeletterd
en haar opleiding verloopt goed.
'Op de capaciteitentest van het
Alfa-college scoorde ik laag en de
docenten zagen het niet goed ko-
men met mij. Toch heb ik beslo-
ten de opleiding te volgen en de

l8 procent van de Nederlanders
van 16 iaar en ouder heeft moei-
te met-lezen, schrijven en/of re-
kenen. BiJ mensen die te makqn
hebben met schr¡lden is dit per-
centage echter hoger. Schuld-
HulpMaatje en Stichting Lezen
& Schrijven hebben daarom sa-
men een'trafuring'Laaggeletterd-
heid' voor Maatjes, vrijwilligers,
ontwik*eld om mensen met
schulden te bereiken en verder
te heþen. De online tmining is
vanaf deze weeþ de Week van de
Alfabetisering beschikbaar voor
dewijwilligers.

De Maatjes van SchuldHulp-
Maatje begeleiden mensen met
(dreigende) schulde¡. Zij hel-
pen hen met het op ord.e bren-

Repor[age
VrijdagBseptember20lT l5

hoe Peûa en Gea zich ontwikkeld
hebben en wat ze met een groot
doorzettingsvennogen bereikt
hebben. Zo zijn er nog veel meer
succesvolle voorbeelden te noe-
men en daar doen we het voor.
Het probleem van laaggeletterd-
heid is groot en daar moeten we
samen iets aan doenj zegt Lies-
beth den Heijer.

vind je minder snel een baan,
kun je minder gezond leven en
heb je minder gip op je geld-
zaken. Taal maakt je dus sterker.
Daarom zorgt Stichting Iæzen
& Schriþn er samen met haar

. partners voor dat zoveel moge-
lijk mensen in Nederland kun-
nen lezen, ðchriþen, rekenen en
digitaal vaardig zijn. Door hon-
derden organisaties te onder-
steunen met scholing, onder-
zoek, (les)materiaal, advies en
campagnes. Én door laaggelet-
terdheid onderwerp van gesprek
te maken bij publieken politiek
Want onze samenl,eving wordt
sterker als iedereen kan mee-
doen. Lezenenschrijr¡en.nl en.
weel¡¡andealfabetisering.nl.

docenten staan nu versteld van
wat ik bereikt heb. Ik heb nog wel
moeite metbegrijpendlezen en ik
krijg in mijnwije tijd nogbijles in
enkele valcken. Ik ga de opleiding
afrnaken, want ik wil graag een
baanj Liesbeth den Heijer wordt
blij van dit verhaal. ']a, hier doe je
het voor. Ik heb veel respect voor
Gea.Zij staat nü een'6,5 en dat is
veel meer waard dan een I voor
iemand die er weinig moeite voor
doeti

Testpanel
Gea Mulder is ambassadeur en

dat houdt in dat ze regehnatig bij
instanties vertelt wat laaggelet-
terdheid is en wat het heeft ge-
daan met haar. Ookis ze lid gewor-
den van het Testpanel. 'We lo.ijgen

gen yan de financiën en met het
zelfredzaam worden op financi-
eel gebied. Maatjes hebben ook
te maken metmensen die moei-
te hebben met lezen, schrijven
enlofrekenen. Het is voor deze
groep een stuk lastiger om brie-
ven te begrijpen en bier vervol-
gens iets mee te doen. De kans
dat iemand die laaggeletterd is
in de schuldenlaakt, is daardoor
een stuk hpger Maatjes worden
daarom met dezæ trainingsmo,
dule (e-leaming) biigebracht
hoe zif signalen van laaggelet-
terdheid lu¡rnen hçrtennen en
hoe ie vervoþns dabeçleiding

André Weima @

vaakveel te moeilijke brievenvan
organisaties die we niet begrijpen.
Organisaties kunnen hun brieven
aan ons voorleggen, zodat wij die
kunnen beoordelen. De Gemeen-
te Hoogeveen heeft dat gedaan.
Wij kunnen organisaties helpen
hun brieven gemalùelijker te ma-
keni Liesbeth den Heijer nodigt
instanties dan ook uit gebruik te
maken van het Hoogeveense Test-
panel. 'Ik zou zeggen: het Tesþa-
nel is er, dus maak er gebruikvan.
Echt gemakkelijk schrijven is erg
moeilijk. Het-zou toch niet nodig
moeten zijn dat mensen hulp no-
dig hebben bij het begrijpen van
een briefvan een organisatie3

De aanpak van het Täalhuis
Hoogeveen/De Wolden mag suc-
cesvol genoemd worden. 'Er njn

aanpakt. Facultatief kunnen Ma-
tjes ook een specialisatietraÍning
voþen,

SehuldHulptaatie l[ederland
SchuldHulpMaatje zet zich in

om mensen met financiële pro-
blemen zo vroeg mogelijk te be-
reiken. Vroegtijdige hulp kan
een schuldensituatie voorko-
men. De Maatjes vervangen niet
de professionele schuldhulpver-
lening maar bieden een wel-
kome.aaavulling; De lokale sa-
menwerldng Eet maatsc,happe-
lijke orgar-risades blijh etrectief.
SchuldHulpMaatje is een initia-

momenteel 130 minder-taalvaar-
dige cursisten in Hoogeveen en
De Wolden aan de slag met taal.
Niemand haakt af. De cursisten
kunnen doen wat ze graag wil-
len leren. Ook leren deze mensen
zelfuedzaamte zijn. Ze durven ook
te vragen als ze iets niet snappen.
Het is niet dom als ze iets niet be-
gijpen. Het is mooi om te zien

tief van de landelijke kerken en
bureaus voor schuldhulpverle-
ning. Doel is om de toenemen:
de schuldenproblematiek ærug
te dringen en mensen te helpen
met financiële zelftedzaamheid.
Klik hier voor het jaarverslag: ht-
þs : / / schuldhulpmaatj e.nl/pu-
bHcaties/

Stichting lezen & Schrijven
In Nederland hebben 2,5 mil-

joen volwassenen moeite met
lezen, schriiven en/of rekenen.
Dat heefr gtote impact op hun
persoonliilce leven. Als je ni,et
goed hrnt lezen en schriþer¡

René Karsttrad dinsdagavond op in Bibliolheek Hoogeveen tiidens de presen-
tatie yan de Drentse taalhelden. André Weima @

Meer aandacht v00r laaggeletterdheid bij schulden

Boekje Snap jij er nog iets van? geeft

tips over helder en duidel¡jk schrijven
HOOGEVEEN -. In het kader
van de Week van de Alfabeti-
sering heeft het Bondgenoot-
schap voor een geletterd Dren-
the onder de titel Snap jij er nog
iets van? een boekje gepubli-
ceerd vol met tips voor helder
en duidelijk taalgebruik.

In zijn voorwoord schrijft Eric
van Oosterhout (Burgemeester
Emmen en voorzitter. Bondgè-
nootschap): 'Het zijn cijfers die
iedereen verbazen: in Neder-
land heeft ongeveer I op de 6
mensen problemen met lezen
en schrijven. In bepaalde delen
van Nederland liggen de aan-
tallen hoger. In Zuidoost-Dren-
the bijvoorbeeld. Deze mensen
kunnen wel lezen en schrijven.
Maar dit is onvoldoende om te
kunnen functioneren in de sa-
menlevingJ

In het boe$e staat een uitleg
van de taalniveaus en hoe deze

in de praktijk werker¡ worden
voorbeeld teksten van diverse
instellingen belicht en worden
handvatten gegeven voor het
opstellen van heldere en dui-
delijke teksten.

Het 24 pagina's tellende
boe$e is samengesteld door
Liedtíeth den Heijer (Alfa-col-
legdf en Wietske Tip (Drenthe
College). Het boe$e is te gra-
tis te downloaden via www.
drenthecollege.nl.

Iaarlijks vindt in de eerstè
week van september de Week
van de Àffabetisering plaats; dit
jaar duurt de week nog tot en
met 9 september. Doel ervan:
Een grotere bekendheid aan
het probleem laaggeletterdheid
te geven en een breder pubHek
in beweging te krijgen om laag-
geletterdheid tegen te gaan en
er daarmee voor te zorgen dat
iedereen geHjke kansen lcijgt.


