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Sinds maandag biedt de stichting ABC leer mee in stadsBIEB Rosmalen gratis 
taalles voor álle Bosschenaren die hulp willen bij het leren van de Nederlandse taal. 
”Dit is onze vijfde locatie”, vertelt docente Willeke van Heumen. “Iedereen is 
welkom:  mensen uit het bedrijfsleven die moeite hebben met d’s en t’s, 
buitenlanders die Nederlands vanaf het begin willen leren, maar ook buitenlandse 
academici die in ons land een baan zoeken. Wij leren ze Nederlands praten, lezen en
schrijven.”

Deze eerste maandagmiddag hebben zich al een flink aantal cursisten gemeld. Ze zitten in
groepjes verspreid in de bibliotheek. Er wordt geconcentreerd gewerkt. Tegen het einde 
van de les speelt een groepje vrouwen nog even een taalspelletje.”Wat hoort er bij de 
zomer en wat hoort er bij de winter”, vraagt de docente. Om beurten draaien de vrouwen 
kaartjes om. “De vlinder zit op de bloem”, leest de Marokkaanse Maghina voor. “Zomer”, 
zegt ze. Maghina woont al 35 jaar in Nederland. Toch gaat ze nu voor het eerst naar 
Nederlandse les. “Ik was altijd thuis met de kinderen”, legt ze uit. “Ik kan wel spreken, 
maar nu leer ik ook lezen en schrijven.” De Oekraïense Oksana woont pas twee jaar in 
Nederland. Toch spreekt ze al een aardig woordje Nederlands. “Deze les is een goede 
start voor mensen die geen Nederlands praten”, vindt ze. De Chinese Aidi heeft sinds 
vorig jaar haar inburgeringsdiploma op zak. “Ik kan wel Nederlands begrijpen, maar weet 
niet wat ik moet zeggen”, vertelt ze. Ze hoopt dat ze met de taallessen beter met mensen 
kan praten.



Leren sorteren
Behalve docente,is Willeke van Heumen ook bestuurslid en medeoprichter van de 
stichting ABC leer mee.“ Wij houden ons niet bezig met zelfredzaamheid van de 
cursisten”, vertelt ze. “We leggen niet uit hoe iemand boodschappen kan doen of de bus 
kan nemen. Wij leren de mensen Nederlands praten, lezen en schrijven.” Soms blijkt dat 
een lange weg.” Er zijn volwassenen die nooit op school  hebben gezeten. Dan beginnen 
we heel simpel met sorteren: een p of een q, een b of een d. Het zijn voor hen allemaal 
rondjes met een stokje eraan. Ze moeten eerst de verschillen ontdekken en de klanken bij 
de letters leren.”

Vrijwilligers en professionals
Inmiddels zijn er vijf locaties in de stad waar zes professionele docenten en zo’n tachtig 
vrijwilligers wekelijks taallessen op verschillende niveaus  verzorgen. Door deze vijfde 
locatie in Rosmalen is het voor inwoners van Vinkel en Nuland gemakkelijker geworden 
om in de buurt taalles op maat te volgen. In 2014 waren er ruim 500 deelnemers. “Die 
mogen zo vaak komen als ze willen”, vertelt Van Heumen. “Iedereen is welkom. We 
hebben mensen die op onregelmatige tijden werken of moeders met zeven of acht 
kinderen. Die kunnen ‘s morgens,’s middags, ’s avonds of zelfs op zondagmorgen komen.”
Naast de taalles staan er regelmatig gezellige activiteiten op het programma. “Die 
organiseren we samen met het bedrijfsleven: een stadswandeling, een bezoek van Van 
Lanschot, BrabantWonen of naar het museum. Op die manier leren cursisten niet alleen 
de taal, maar ook wat van de stad, waardoor ze zich ook steeds meer Bosschenaar gaan 
voelen.“
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