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De BIB van Buggenhout startte in maart 2015 De Taalkom — samenvoeging van ‘taalbad’ 
en ‘welkom’ — met de medewerking van de sociale dienst van het OCMW. Wekelijks volgen 
groepjes anderstaligen Nederlandse les onder de enthousiaste leiding van vrijwilligers. 
Taalmaten helpen de nieuwkomers om aan te sluiten bij de lessen en hun weg te vinden in 
de Buggenhoutse gemeenschap, tot bij de lokale voetbalploeg. 

Het aantal anderstaligen in Buggenhout 
blijft elk jaar stijgen. Het gebrek aan 
kennis van de Nederlandse taal is voor 
velen een belemmering om werk te vin-
den, het bemoeilijkt de integratie en de 
hulpverlening. In Buggenhout zijn geen 
erkende organisaties zoals het Huis 
van het Nederlands actief. De buurge-
meenten hebben lange wachtlijsten en 
de instapmomenten voor de lessen zijn 
beperkt. Veel anderstaligen vallen uit de 
boot. Voor hen is De Taalkom een ideale 
start en een mooie opstap naar de les-
sen bij een erkende organisatie.

Niet elke anderstalige heeft trouwens de 
tijd en de mogelijkheid om Nederlandse 
lessen in schoolverband te volgen. 
Sommigen hebben een baan of vinden 
geen kinderopvang, waardoor zij nood 
hebben aan aangepaste lesmomenten. 
De doelen liggen op velerlei vlakken: 
informatiegeletterdheid, cultuuredu-
catie en misschien ook wel mediawijs-
heid, gemeenschapsvorming, inzetten 
op moeilijk bereikbare doelgroepen. We 
willen het aanbod heel breed en ver-
scheiden houden, zodat iedere inwoner 
actief kan deelnemen aan het bruisende 
Buggenhoutse leven.

De sociale dienst van het OCMW wilde 
een kleinschalig taalproject uitwerken 
en zocht een partner. De BIB kwam 
al snel in het vizier en zag meteen de 
kansen. Er werd een gelijkaardig pro-
ject bezocht en een nota geschreven. 
OCMW- en gemeenteraad zetten het 
licht op groen.

In het najaar van 2014 lanceerde de 
BIB een oproep voor vrijwilligers. Al 
snel stonden er 20 namen op de lijst, 
jong en oud, met en zonder leservaring. 
Twee bijeenkomsten later bleven er een 
tiental vrijwillige lesgevers over om De 
Taalkom mee uit te bouwen. Eén vrij-
williger met veel ervaring stelde zich 

meteen kandidaat om de anderen op 
regelmatige basis te coachen en te hel-
pen bij het verzamelen van lesmateriaal 
en -methodes.

TAAlMATEN
De Taalkom omvat drie lesgroepen, 
waarbij elke groep bestaat uit een 
vijftal anderstaligen van min of meer 
gelijk niveau (Starters, Starters+ en 
Gevorderden). In een kleine groep is 
meer individuele begeleiding mogelijk, 
maar het is tevens zeer intensief werken. 
Per groep is er één vast lesmoment van 
twee lesuren per week. De deelnemers 
worden altijd door de sociale dienst van 
het OCMW doorverwezen.

De lessen behandelen dagelijkse onder-
werpen en de focus ligt op spreken. Elke 
lesgever bepaalt zelf waarover de les 
zal gaan en welke thema’s ter sprake 
komen. De BIB stelt materialen ter 
beschikking (o.m. cursussen Nederlands 
Tweede Taal), de lesruimte en zorgt voor 
koffie tijdens de pauze. 

De Taalkom werd ondertussen uitge-
breid met ‘taalmaten’. Dit zijn buddy’s 
die samen met een cursist afspreken in 
de bib om minstens één uur Nederlands 
te praten. Voor gezinnen met jonge kin-
deren kan eventueel huiswerkbegelei-
ding voorzien worden. 

VrijwilliGer aan het woord 

“Mijn ervaring is grotendeels positief. Het 

is niet altijd gemakkelijk en soms komen 

de cultuurverschillen naar boven. Maar 

over het algemeen is het voor ons, les-

gevers, niet alleen een hartverwarmende, 

maar ook een interessante en verrijkende 

ervaring. Te zien dat sommige van onze 

‘leerlingen’ zich na twee of drie maanden 

al behoorlijk uit de slag kunnen trekken 

in onze taal, geeft een grote voldoening. 

En te weten dat wij iets zinvols doen 

met onze vrije tijd is, naast de oprechte 

dankbaarheid die wij ondervinden, een 

goede motivatie om ons verder te blijven 

inzetten. Onze inzet beperkt zich overi-

gens niet tot de taallessen: wij helpen de 

nieuwkomers ook hun weg te vinden in 

onze gemeente, gaan al eens mee naar 

een winkel of supermarkt, ... Een van 

onze vrijwilligers is zelfs naar FC Briel 

getrokken om drie van die jonge mannen 

daar mee te laten voetballen.”

Henri, vrijwillige lesgever en taalmaat

Feest na zes maanden Taalkom.
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