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De Nieuwsbrief
Het is (te) lang geleden dat er een Nieuwsbrief is gemaakt en verstuurd. Waarom? Simpel omdat er om
diverse redenen geen redactie is. Oplossing: Een simpelere uitvoering, meer een brief dan een blad.
Toekomst: Het blijft een wens een goede en mooie nieuwsbrief te maken voor de Gilde -vrijwilligers en
-belangstellenden.
Facebook & Instagram

Gilde Rotterdam heeft al langer een Facebookpagina.
https://www.facebook.com/gilderotterdam/ Een kleine groep vrijwilligers vindt dat leuk (like)

of volgt en deelt de berichten van Gilde op Facebook.
De Gilde facebookpagina heeft ruim 300 volgers. Daarvan is een kleine groep vrijwilliger bij Gilde
Rotterdam.
Het gebruik van Facebook (en ook Instagram) gaat uitgebreid te worden. Betty Derks, Adine Atzeni en
Bernard Noorduyn gaan regelmatig berichten over Gilde Rotterdam op Facebook plaatsen.
Alle Gildevrijwilligers die al op Facebook zitten worden opgeroepen de Facebook-pagina van Gilde
Rotterdam te liken, de berichten te delen en de pagina te volgen. Like je onze pagina? Dan volg je deze
automatisch.
Ook worden alle vrijwilligers van Gilde Rotterdam die nog geen Facebookpagina hebben, uitgenodigd er
een te nemen en de Facebook-pagina van Gilde Rotterdam te liken, delen en volgen.
Natuurlijk hopen we dat u de berichten van Gilde Rotterdam deelt met uw vrienden op Facebook. Dat
levert meer bereik op en zo kan Gilde het netwerk vergroten en het aanbod meer onder de aandacht
brengen. Het doel is veel aandacht voor de activiteiten van Gilde Rotterdam te genereren. Facebook
kan bijdragen aan de werving van nieuwe vrijwilligers, het aanbieden van de taalhulp aan anderstaligen,
kennisoverdracht of de vele mooie en interessante rondleidingen.
Meer weten over Facebook. In september zal er een workshop (bij veel belangstelling meerdere) over
de mogelijkheden (onmogelijkheden zijn er niet) van Facebook worden georganiseerd.
Niets moet, alles kan en mag.
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De Facebookpagina van Gilde Rotterdam
Huisstijl
Valt het u op? Een ander Gilde Rotterdam logo in de kop van deze Nieuwsbrief. Een eenduidige
uitstraling van de Gildes in Nederland is belangrijk, vandaar het nieuwe logo.
Zo is Gilde Rotterdam beter herkenbaar en zal dat bijdragen aan onze missie:
Gilde Rotterdam biedt haar vrijwilligers de mogelijkheid kennis en ervaring te delen met bewoners en
bezoekers van Rotterdam.
De rondleiders zijn ook dankzij nieuwe kleding goed herkenbaar. Een rood jack, een groene (lime) trui
en overhemd en in dezelfde kleur tassen alles met het nieuwe logo.
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Waar staat Gilde Rotterdam?
Het jaarverslag over 2018 is klaar en staat op de website.
Er is een routekaart voor de komende jaren gemaakt en die staat ook op de website.
Kijk, oordeel zelf en reageer via secretaris@gilderotterdam.nl
Kansen benutten en nieuwe kansen creëren?
Het is als in sport. Wil je winnen, dan is het nodig om de kansen te benutten. Om kansen te benutten is
voorbereiding nodig. Dat geldt ook voor Gilde Rotterdam.
Kans # 1 dit jaar was de mogelijkheid om voor Boat Bike Tours – www.boatbiketours.com- ruim 35
rondleidingen te verzorgen voor hun passagiers. Vanaf 1 april tot begin oktober lopen gidsen van Gilde
Rotterdam met de passagiers van Boat Bike Tours door Rotterdam. GOAL 1
Kans # 2 is dat Gilde voor de Gemeente Rotterdam in 2019 weer de Maastunnel rondleidingen
organiseert. GOAL 2. www.rotterdam.nl/wonen-leven/maastunnel/
Om nieuwe kansen te creëren en die dan ook omzetten in goals, zal er ook getraind moeten worden. In
het geval van Gilde is het kijken, luisteren en praten, dan zie en hoor je waar de kansen liggen.
Kans # 3 is dat in oktober de Walk 21 conferentie in Rotterdam wordt georganiseerd en Gilde daar
waarschijnlijk rondleidingen gaat verzorgen. Zie www.walk21.com/rotterdam.
Het thema van de conferentie is Putting Pedestrians First: Smart, Healthy and for Everyone! Of te wel
Voetgangers hebben voorrang: Slim, Gezond en voor iedereen.
Kans # 4 is dat het in 2020 75 jaar na het einde van de 2 e Wereldoorlog is en 80 jaar na het
bombardement van 14 mei 1940 en het begin van de Wederopbouw.
Nationaal wordt dit uitgebreid aangepakt. Het motto is 75 jaar vrijheid.
Zie www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid
Kern is om verhalen over oorlog en vrijheid op te halen en te brengen. Met de kennis en ervaring die de
vrijwilligers van Gilde Rotterdam hebben, wil Gilde Rotterdam in Rotterdam de centrale rol gaan
vervullen.
Kans # 5 is misschien het Eurovisie Songfestival als dit naar Rotterdam komt… � �
. Walk & Sing.?
En de voorlopig laatste kans is een combinatie van rondleidingen en taalhulp voor nieuwe
Rotterdammers. Leer Rotterdam aan de hand van een aantal thema’s kennen en leer gelijk beter
Nederlands begrijpen en spreken. Het is de bedoeling dit in het najaar van start te laten gaan.
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Voor deze nieuwe projecten zijn vrijwilligers nodig die zo’n project gaan trekken. Interesse, meld je bij
Bernard Noorduyn- secretaris@gilderotterdam.nl
Virtuele Rondleidingen
Virtuele rondleidingen bestaan al een tijdje, maar kon best een nieuw jasje gebruiken.
Met een nieuwe folder en nieuwe teksten op de website worden de virtuele rondleidingen onder de
aandacht gebracht van de doelgroep, mensen die liever een rondleiding thuis in de huiskamer volgen
aan de hand van foto’s en verhalen.

Gerard Harrewijn, Betty Derks, Mary Onderdijk zijn de virtuele rondleiders en Nico Booij verzorgt
lezingen.
Naast de nieuwe folder is er ook een eigen e-mailadres virtuele-rondleidingen@gilderotterdam.nl
Gilde Taal
Gilde Rotterdam is aangesloten bij de Stichting Het Begint met Taal. Zij bieden ons en onze
taalvrijwilligers/ taalcoaches allerlei handvatten. Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid om deel te nemen
aan een e-learning programma voor beginnende taalvrijwilligers/coaches of aan het e-coaching
programma voor diegene die al wat langer bezig zijn. Ook zijn er Webinars te volgen.
Door in te loggen op de site van Het Begint met taal en te klikken op de knop Vrijwilligers kan je
deelnemen aan de programma’s
De inlog gegevens zijn: Gilde Rotterdam en wachtwoord: Rotterd@amgilde
Wat is het e-learning programma?
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Ben je net begonnen als taalvrijwilliger/coach dan zou je deel kunnen nemen aan een e-learning
programma Doorloop de praktische e-learning en raak geïnspireerd. De e-learning bestaat uit
instructiefilmpjes met opdrachten, tips en achtergrondinformatie.
Wat is het e-coaching programma?
E-coaching is een programma waarbij je samen met een professionele e-coach werkt aan jouw coaching
vaardigheden. Door middel van zes opdrachten krijg je inzicht in jouw kwaliteiten en valkuilen als
taalcoach. Doordat je elke week persoonlijke feedback krijgt op je opdracht van je e-coach, leer je in
korte tijd veel over jezelf als taalcoach. Het traject duurt 2 tot 3 maanden, kost je ongeveer een uur per
week en doe je online. Onze e-coaching is gratis beschikbaar voor taalcoaches die vrijwilliger zijn bij een
organisatie die is aangesloten bij Het Begint met Taal.
Hoe zorg je dat de taal coaching het beste aansluit bij je deelnemer en bij jou? Door gebruik te maken
van waar jullie goed in zijn! Onze ervaren e-coaches geven je tips over hoe je je kwaliteiten in kunt
zetten en zo een echte ‘coach’ van je deelnemer wordt. Na dit coaching traject zeg je vol
zelfvertrouwen: ik ben op de goede weg!
Als je tips wilt over bijvoorbeeld oefenmateriaal, werkvormen, uitstapjes of het oefenen van uitspraak,
dan is e-coaching niet het juiste programma voor jou. Je kan dan beter een kijkje nemen bij elearning of je aanmelden voor een van de Webinars, zie https://www.hetbegintmettaal.nl/trainingenen-webinars/
Wij zijn heel blij dat wij als Gilde Rotterdam deze programma’s kunnen aanbieden aan onze
taalvrijwilligers en zo een extra ondersteuning kunnen bieden. Wat ook belangrijk is, is dat het
inspirerend en motiverend werkt.
Vacatures:
Gilde Rotterdam is altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger.
De missie is dat Gilde Rotterdam vrijwilligers in staat stelt hun kennis en ervaring te delen met
bewoners en bezoekers van Rotterdam. Dit wordt gedaan door het geven van taalhulp aan
anderstaligen, rondleidingen door het centrum en de wijken van Rotterdam en het geven van bijles en
huiswerkbegeleiding, het helpen bij vreemde talen en computerhulp.
Interesse om vrijwilliger te worden. Zie het vacature-overzicht op www.gilderottrdam.nl of bel 010-

2038485. Zie hieronder voor een zeer actuele vacature
VACATURE TAALVRIJWILLIGER
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Onze taalvrijwilliger voor de woensdagavondgroep stopt er helaas mee vanwege werk. Wij zijn vanaf
eind augustus op zoek naar een taalvrijwilliger die haar kan vervangen. Het is een hele leuke groep
hoogopgeleide anderstaligen met een diverse afkomst.
Beschrijving van de vraag

Het gaat om een groep van ongeveer 4-6 jonge werkende anderstaligen. We zoeken een
taalvrijwilliger die ze begeleidt bij het voeren van gesprekken in het Nederlands. Zij zijn heel
enthousiast en spreken redelijk goed Nederlands. Omdat de voertaal op het werk meestal
Engels is, kunnen ze hun Nederlands niet oefenen. De groep is gevarieerd wat betreft land van
herkomst. Start is in juli of augustus. Desgewenst kunt u een keer komen meekijken bij groep,
bij de vrijwilliger die de groep momenteel begeleidt.

Wij vragen:
•Man of vrouw, die wekelijks 's avonds vanaf 19.00-20.30 uur beschikbaar is voor een
bijeenkomst van anderhalf uur.
•Minstens 3 maanden, maar het liefst een jaar beschikbaar is.
•Interesse heeft in mensen en andere culturen.
•In staat is om goed in te spelen op wat de groep nodig heeft op taalgebied
•Een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal (een docentenachtergrond is niet nodig)
•In staat is zelfstandig een groep te begeleiden

Wij bieden:
– Een informatiemap met werkvormideeën.
– Advies en ondersteuning van de taalhulpmedewerkers van het Gilde, een kleine bibliotheek.
– Bijeenkomsten en workshops met andere vrijwilligers
– WA-ongevallenverzekering
Gilde Rotterdam meldt iedere aanbieder aan bij de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering zodat
u tijdens uw vrijwilligerswerk WA verzekerd bent.
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Onkostenvergoeding
In overleg met de deelnemers van de conversatiegroep is een vergoeding voor reis- en/of
kopieerkosten mogelijk.
Interesse? Neem contact op met taal@gilderotterdam.nl of bel 010-2038485.
Algemene vagen of opmerkingen graag naar info@gilderotterdam.nl
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