
Stil in Amsterdam …
Alleen voor de rondleiders van Mee  
in Mokum en de vrijwilligers van 
Leesbegeleiding was het lastiger: 
wandelen met groepen kon lange  
tijd niet en basisscholen waren  
nauwelijks open. 

Creatiever en hybride werken
Veel vrijwilligers kregen in 2021 weer 
vertrouwen in hun werk en wilden 
graag doorgaan. Ze raakten gewend 
aan hybride werken en ze maakten 
er creatiever gebruik van. Sterker 
nog, ze ontdekten ook de voordelen. 
Zowel in een-op-een-situaties als in 
het netwerken bleken ze efficiënter te 
kunnen werken en frequenter contact 
te kunnen hebben. 

Voor mij was mijn eerste jaar als 
voorzitter een bijzonder jaar. Geen 
makkelijke periode maar wij hebben 
ons er goed doorheen geslagen.  
Ik heb veel waardering voor onze vrij-
willigers, bestuur en staf. Zij hebben 

ervoor gezorgd dat Gilde Amsterdam 
in moeilijke tijden Amsterdammers  
is blijven ondersteunen. Dat is iets 
om trots op te zijn. 

Mijn dank gaat uit naar vertrekken-
de bestuursleden Frits de Graaff en 
Laura Hengst voor hun waardevolle 
bijdrage aan Gilde Amsterdam.  
Ook dank aan Hetti Willemse voor 
haar inzet als a.i. penningmeester. 
Ingaande 2022 verwelkomen wij  
Erik Blokker. Hij zal de functie van 
penningmeester op zich nemen. 
We gaan er samen een goed jaar  
van maken!

Hugo Levie
Voorzitter Gilde Amsterdam

“Het land gaat weer open”, zei minister Kuipers tijdens de persconferentie van 15 februari 2022. Gevoels-
matig sloten we daarmee 2021 af. Het jaar van waarin we ons van lockdown naar lockdown en van meer 
naar minder maatregelen bewogen. Goed uitgerust met de ervaringen uit 2020 hebben onze vrijwilligers 
in 2021 weer veel voor hun cursisten en mede-Amsterdammers kunnen doen. 
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'De kinderen krijgen apart aandacht en
 maken meters in het begrijpend lezen.’

'We zijn zelf allemaal werkzaam als coach  
 of hebben relevante achtergrond en kennis.’

'Door samen iets te ondernemen leert  
 de anderstalige meer dan alleen de taal.’

Helaas konden onze leesbegeleiders ook  
dit jaar niet met basisschoolkinderen lezen.  
Erg frustrerend voor ze omdat uit onderzoek 
bleek dat de leesachterstand in 2021 alleen 
nog maar groter is geworden. Dat maakt 
Leesbegeleiding nu relevanter dan ooit. 

Op een enkele school konden leesvrijwilligers 
tussen de lockdowns door wel aan de slag. 
Zoals op de Flevoparkschool waar vrijwil-
liger Henny na de zomervakantie van 2021 
nog een paar maanden met groep vier heeft 
kunnen lezen. 

Amsterdammers die de weg naar 
een reguliere coach niet konden 

vinden of betalen, maakten volop 
gebruik van de loopbaancoa-
ches van Gilde Amsterdam: 
niet Nederlandse Amster-
dammers, mensen met een 

vluchtelingenstatus die in 
Nederland wilden werken 
of studeren. Brazilianen, 

Syriërs,  een Iraniër, een 
Canadees, een paar Engel-

sen. Boeiende 

mensen om mee te werken 
vonden hun coaches. Inmid-
dels zijn ze zonder uitzondering 
allemaal aan het werk of aan de 
studie. Loopbaanadvies wist zich 
als team staande te houden in 2021. 
In eigen huis of via zoom, het bleek 
goed te doen. Genoeg mensen die 
ze konden helpen. 

Veel jonge mensen, waaronder 
studenten, klopten bij de loopbaan-
coaches aan. Dat verbaasde coach 

Ad in eerste instantie, maar zij 
bleken vooral hun ideeën te willen 
spiegelen of zochten bevestiging 
van iemand met ervaring. Ad: “Als 
coach werk je altijd met gemoti- 
veerde mensen. Afgelopen jaar 
hielp ik nog iemand die langdurig 
ziek was geweest. Eigenlijk wilde hij 
niet terug naar de oude tredmolen. 
Maar wat dan? Een andere coach 
werkte met een kunstenaar die 

genoeg werk 
had, maar ook 
maatschappe-
lijk meer wilde 
betekenen.”

Trainer Barbara van Leef en Leer vroeg de vrijwilligers 
onder andere waarover ze de laatste keer met hun 
anderstaligen hadden gesproken. Hier kwamen leuke 
dingen uit voort; zo was iemand met haar anders-
talige naar een begraafplaats geweest. Dat 

bleek veel gespreksstof te geven. 

In de training kwamen 
onder meer de volgende 
onderwerpen aan de 

orde: leerdoelen stellen, de 
VUT-terugvraagmethode 
(vooruit kijken, uitvoeren, 
terugkijken), en de LSD- 
methode (luisteren, samen-
vatten en doorvragen).

Barbara: “Door samen iets te 
ondernemen leert de ander-

stalige meer dan alleen 
de taal. Hij leert de 

stad kennen en de 
cultuur. Andersom 
leert de vrijwilliger 

ook een 
andere cultuur kennen!”

Netwerken online werkt
In 2021 waren alle overleg-
gen met partners in de stad 
online. De meeste gingen 
over taal in de stad(sdelen) 
op zowel micro als macro 
niveau. Doordat ze online 
waren, konden we er 37 
bijwonen, dat was fysiek  
niet haalbaar geweest.  
Een uitdaging voor 2022?

Op 23 november leerden nieuwe SamenSpraak 
vrijwilligers tijdens een bijeenkomst in de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam, OBA, hoe ze anderstaligen 
konden stimuleren tot meer taalcontact. Het was 
het eerste moment in bijna twee jaar, dat we fysiek 
een training voor een groep mochten organiseren.

'Martha zie ik meestal wekelijks. Ze wordt graag uitgedaagd met teksten 
 die iets moeilijker zijn, met mij erbij lukt het om die te lezen en te begrijpen.’

'Er waren online challenges, bewegingslessen, tik-tok-
 dansjes en er werd online samen gezond gekookt.’

Samen erop uit, naar buiten, 
voetballen, fietsen, spelen.  
Weg van de verveling, weg van 
de computer. Het werk van 
Maatje meer voor een Maatje 
minder was in 2021 zinvoller 
dan ooit. Ook of misschien 
vooral tijdens de lockdowns.

Net als in 2020 was er intensief 
contact om afwisselende activi-
teiten aan te dragen. Door de  
coronaregels kon dat meestal 
niet thuis of bij clubs en vereni- 
gingen. Maar de vrijwilligers 

bedachten nieuwe creatieve 
werkvormen om gezond eten  
en bewegen zo leuk mogelijk  
te maken.  
Teamleden van Maatje meer on-
dersteunden ook de ouders met 
advies over een gezond dagritme 
met genoeg afwisseling tussen 
leren, eten, gamen en spelen. 

Bibliotheken en andere openbare 
ruimtes waren regelmatig gesloten in 
2021. Met flink wat creativiteit slaag-
den de vrijwilligers en de cursisten er 
toch in hun leerdoelen te bereiken. 

Met online tools
Online konden de taallessen groten-
deels doorgaan dankzij de instructies 
die Gilde Amsterdam maakte om met 
verschillende programma’s te video-
bellen. De vrijwilligers gebruikten 
daarbij vaak de tools van Het Begint 
met Taal of Oefenen.nl. En als het echt 
niet online kon, omdat iemand niet 

met een computer 

overweg kon of er geen had, gaven  
ze wandelend les of telefonisch.

Inspelen op interesses
Vrijwilligers wisten in te spelen op 
interesses en carrièrewensen van 
hun cursisten. Hermien bijvoorbeeld 
werkte met Mariana die graag in een 

keuken wil gaan werken.  
Dit verwerkte ze in de lessen. 
Een andere vrijwilliger stuurde zijn 
gevorderde leerling Pele iedere week 
wat krantenartikelen. Pele las daaruit 
voor en zijn maatje corrigeerde de 
uitspraak.
Julia stuitte tijdens haar zoektocht 
naar geschikt lesmateriaal voor de 
Surinaamse Constance, toevallig 
op de leerboekjes van Anne de 
Vries ‘Ons eigen leesboek’. Dezelf-
de boekjes waaruit Constance 
in haar prille jeugd in Suriname 
Nederlands leerde. Ze pakte  
het zo veel sneller weer op. 

Vrijwilligers Taal voor het Leven creatiever dan ooit

           Bijzondere wandelingen door 

de Amsterdamkenners van Mee in Mokum

onze vrijwilligers leren kinderen 
op de basisschool beter lezen

Voor Mee in Mokum begon 2021 pas in juni, toen er na een lange lockdown weer gewandeld mocht worden. 
Uiteraard alleen met kleine groepen van maximaal vier personen. Onze nieuwe rondleiders, ze hebben  
er lang op moeten wachten, konden nu ook eindelijk de straat op.

Wandelaars en rondleiders bleven voorzichtig. Toch heeft Jan, lid van het planningsteam nog aardig wat 
wandelingen op maat kunnen plannen. Er werd gewandeld in buurten waar de wandelaars wat mee  
hadden en met scholen en bedrijven met een specifieke interesse, zoals bouwkunde bijvoorbeeld, Jan’s 
expertise. Het was een uitdaging om 160  leerlingen van het Caland Lyceum op een dag rond te leiden en 
opdrachten te laten uitvoeren. Het was een leuke en leerzame dag. Achteraf ontvingen de gidsen van  
één van de leerlingen een verslag.



Toen Maud zich als vrijwilliger 
meldde bij Gilde Amsterdam, 
gaf zij aan ‘iets maatschappe-

lijk relevants te willen doen’. 
Zo begon zij als intaker van 
nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers 
kwamen de organisatie altijd 
binnen via Maud of een collega. 
Later werd zij teamlid bij  
SamenSpraak. In 2021 was er 
een reden voor een klein feestje 
omdat Maud 25 jaar als vrijwil-
liger bij Gilde Amsterdam be-
trokken was. Een hele prestatie! 
Eerder werd Maud geïnter-
viewd door de Vrijwilligers  
Centrale Amsterdam, VCA, 
samen met vrijwilliger Dick.
Ze zegt in dat gesprek: “Je kunt 
wel thuis blijven poetsen maar 
ik geniet enorm van dit werk.” 

Organisatie Gilde Amsterdam
Kantoor

 J.M. (Annemarie) Bevers, directeur
  J.F. (Jenny) Silleman, administratief medewerker

Algemeen Bestuur

  Hugo Levie, voorzitter, Frits de Graaff,  
Hetti Willemse, a.i. pennningmeester,  
Laura Hengst, Rachelle Mourits

Stichting Gilde Amsterdam
Staat van Baten en lasten 2021
Baten
Subsidie Gem. Adam 118.675  
Bijdrage deelnemers MIM          12.478  
Taal Voor Het Leven  50.500   
Obesitas project 28.377 
Rente 0
Overige inkomsten 1.980

Totaal   212.010   
Lasten
Kosten personeel 151.928  
Huisvestingskosten          15.849  
Organisatiekosten          33.365  
Afschrijvingskosten            0 
Activiteitenkosten          34.652  
Overige lasten                    4.260

Totale kosten       240.054  
 
Resultaat*        28.044- 
*Wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve
De jaarrekening ligt op kantoor ter inzage.

Een uitgave van 
Gilde Amsterdam.  
Redactie: Annemarie Bevers,  
Danielle Vernhout;  
Art direction: Marjolein Vernhout 
Fotografie: Sandra Felten (cover),  
Shutterstock (p. 2&3)

Samenwerkingspartners

Vrijwilligerscentrale, Vrijwilligersacademie, Buurtteams Gemeente 
Amsterdam, Netwerk Nieuwkomers Amsterdam, ABC Amsterdam, 
Stadsarchief, Stadsherstel, Amsterdam Museum, Museumcafé  
Mokum, Stichting Lezen en Schrijven, ABC Alliantie, Het begint met 
Taal, Humanitas, jekuntmeer.nl, OBA, Vluchtelingenwerk, Venzo, 
Leef en Leer, Partners Taalakkoord, Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht, diverse taalorganisaties en vele andere organisaties.

jaar 
vrijwilliger

Ludieke samenwerking  
Mee in Mokum, SamenSpraak 
en Taal voor het Leven

Op 8 september, tijdens de Week van Lezen en 
Schrijven, was er voor taalvrijwilligers, anderstaligen 
en laaggeletterden een speurtocht die in het teken 
stond van Amsterdam en taal. Gidsen van Mee in 
Mokum liepen met ze mee en vertelden iets over 
de omgeving. De vragen die deelnemers moesten 
beantwoorden leverden uiteindelijk een zin op.  
Na afloop kreeg iedereen een originele Amsterdamse 
waterfles en een puzzelboek. Een geslaagde ochtend!

“Ondanks Covid konden de lezingen 
doorgaan”, vertelt Leo van de lezingen-
commissie. “Gezien de maatregelen  
helaas niet in de vertrouwde locatie,  
het Amsterdam Museum, maar 
Stadsherstel bood de Vondelkerk aan 
als dank voor de Vriendenwandeling 
die ik met Gay Lee maakte (in 2021 
overigens voor de derde keer). 
Vanaf 15 november konden we de 
draad weer oppakken met gast- 
sprekers als Marijke van Schendelen 
over ‘Het groen van de stad’ en  
Tonko Grever over de tentoonstelling 
‘Oranje en Luther’.
Collega gids Hans sloot het jaar in de-
cember af. Hij preekte begeesterd voor 

eigen parochie over ‘De poortjes van 
Amsterdam’. De belangstelling was 
groot en de gidsen waren blij elkaar op 
deze manier te kunnen ontmoeten.”

Jubilaris Maud: 
25 jaar vrijwilliger bij Gilde Amsterdam

www.vca.nu/samenspraak-mooie-matches-en-cultuurverschillen/

'De kinderen krijgen apart aandacht en    
 maken meters in het begrijpend lezen.’

De Olympiaschool werkt al jaren met de zeer betrokken vrijwilligers 
van Gilde Amsterdam. ’Het is ontzettend fijn dat deze mensen tijd 
steken in de leesbegeleiding van onze kinderen. En heel belangrijk!’

www.gildeamsterdam.nl/
over-ons/bestuur-en-medewerkers 


