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Op zo’n korte termijn al een tweede nieuwsbrief!  Daar is natuurlijk alle reden voor. We zijn mede 

door jullie enthousiaste reacties op de eerste nieuwsbrief en op de ontwikkelingen rondom 

Taalkoppels Gouda ondanks de hitte hard aan de slag gegaan. 

De belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje. 

 

 We hebben een zeer open en constructief gesprek gevoerd  met een vertegenwoordiger van 

de gemeente Gouda. Ze willen graag met ons in zee gaan mede in het kader van de nieuwe 

wetgeving rond inburgering. Elke nieuwe inburgeraar moet én snel op een hoog niveau de 

taal leren én moet snel aan het werk. Daar ligt natuurlijk een aantrekkelijke taak voor ons. 

Tevens wil men de mogelijkheden bekijken voor het verstrekken van subsidie om ons werk 

goed te kunnen doen. We kwamen met een positief gevoel het Huis van de Stad uit, de 

warmte in! 

 Bovenaan deze nieuwsbrief zie je ons logo. Kleurrijk en dynamisch. Extra mooi, omdat het 

logo ontworpen is door éen van onze inburgeraars: Aiham Melhem. 

 Onze beoogde voorzitter van de stichting Henk Revoort heeft ervoor gezorgd, dat alle 

notariële zaken (statuten, Kamer van Koophandel, privacyreglement e.d.) allemaal  zonder 

kosten afgehandeld gaan worden door Notariskantoor Rosenberg  Polak. Hulde voor Henk en 

zijn zoon Rutger! 

 Over het bestuur gesproken…. ook dat is helemaal gelukt. Henk Revoort, Gerdien Kuiper en 

Jaap Warners gaan het bestuur vormen. Aan het bestuur is gekoppeld een bestuurlijk 

adviseur: Yennok Soulahiam. De laatste is een door ‘ons’ begeleide inburgeraar, die zeer 

succesvol is in Nederland. Over deze bestuursleden lees je binnenkort meer op de website.  

 We hebben op basis van een solide plan van de Bezemerstichting een subsidie gekregen van 

€ 1000,- 

 Het subsidieverzoek aan de Goudapot loopt nog, maar we hebben goede hoop, gezien het 

feit dat we een co-financier gevonden hebben,  dat onze aanvraag gehonoreerd gaat 

worden. 

 Al met al hebben we onze kas voor de eerste grote stappen goed kunnen vullen. Heb je nog 

een idee of andere mogelijke subsidiënten….w e horen het graag! 

 Onze website is bijna in de lucht. De domeinnaam is aangevraagd en goed bevonden: 

www.taalkoppelsgouda.nl   We zijn druk bezig om er voor jullie vooral een informatieve en 

gezellige site van te maken.  

 Wisten jullie dat onze allereerste taalcoach nog steeds met veel enthousiasme taalcoach is. 

 Wisten jullie dat onze oudste taalcoach nu ruim 85 is… 



 Op woensdag 3 oktober is de openingsvergadering van onze nieuwe stichting. We 

verwachten een grote opkomst. De uitnodigingsbrief komt eraan! 

 Zowel Acceptus als Totaal gaan verhuizen. De nieuwe adressen zijn nog niet bekend. 

 We zitten nog steeds krap in de taalcoaches. Weet je iemand die wellicht interesse heeft, 

geef dan een naam door en we gaan er achteraan. 

 We gaan een rekening openen bij de Rabobank en hebben tevens subsidie aangevraagd bij 

deze bank, die goede doelen een warm hart toedraagt. 

 We hebben iemand gevonden die een nieuwe administratie voor ons gaat opzetten mede in 

het kader van de nieuwe regelgeving rond privacy: Lotje Weitjens. 

 Ideeën, tips voor de website…. meld het ons! 
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