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Oproep

40 jarig bestaan
Volgend jaar bestaat TinT 40 jaar! Suggesties om dit jubileum onder de aandacht te brengen zijn van harte welkom!
Cursisten
Er kunnen nog enkele cursisten geplaatst worden, Kent u nog iemand die
een taal wil leren (Nederlands) reageer
dan op: info@stichtingthuisintaal.nl

Introductie PR

TinT in cijfers
Cursisten
Op dit moment volgen 20 migranten
onze taalcursussen. Ze komen uit
verschillende delen van de wereld
namelijk:
60% Europa
10% Afrika
10% Midden Oosten
10% Zuid Amerika
10% Noord Amerika
50% van hen is jonger dan 30 jaar
Docenten
16 docenten geven bij ons regelmatig lessen, enkele al jaren. Hun leef-

tijd varieert van 26 tot 70 jaar.

Nieuwe boeken
Let op ! Drie nieuwe interessante en
op elkaar aansluitende boeken voor
hoogopgeleide anderstaligen:
Nederlands in gang: eindniveau:A2
Nederlands in actie:eindniveau B1
Nederlands op niveau:eindniveau B2

Code plus
Veel docenten werken bij Tint met
Code 1, 2 of 3 (voor hoogopgeleide anderstaligen). De uitgever
heeft nu een nieuwe versie gelanceerd: Code Plus. Voor meer informatie kijk op: www.codeplus.nl

Met het vertrek van Marije eind vorig jaar, is de TinT PR-machine stil komen te vallen. Al
het goede werk dat in voorgaande jaren is ingezet, moet natuurlijk gecontinueerd worden. De stichting moet (meer) naamsbekendheid krijgen, zodat een continue basis van
enthousiaste docenten en leergierige cursisten ons weet te vinden. Dat is onze uitdaging. Maar ook het verder professionaliseren van de (interne) communicatie en betrokkenheid is een doelstelling die wij onszelf hebben opgelegd. Iedere dinsdag zijn wij op de
Oude Rijn te vinden om hiermee aan de slag te gaan; wij hebben er zin in!
Wij, dat zijn Emma Zanardi, Wiebeke Sittrop en Alvin Monpellier (op foto van links naar
rechts). Met een achtergrond in coördinatie en organisatie (Emma), jarenlange werkervaring in communicatie en PR (Wiebeke) en net afgestudeerd in communicatie (Alvin) heeft
Stichting Thuis in Taal nu een enthousiast, creatief en betrokken ‘afdeling’ PR (zoals Lidy
ons nu al noemt ;-)).
Een nieuwe Lente een nieuw PR-begin voor TinT! Graag nodigen wij jullie uit op dinsdag
20 maart voor een korte presentatie en lente borrel v.a. 15 uur. Meer informatie volgt.
Tijdens de lenteborrel zullen wij onszelf en onze activiteiten en plannen voor de (nabije)
toekomst introduceren en hopen wij met jullie allen kennis te maken. Graag tot ziens op
de 1e officiële lentedag: 20 maart!

Interview met Ben nu ook op youtube
Ook wij gaan met de toekomst mee en daarom zijn wij
nu op youtube te vinden.
Hieronder staat de link en
geniet van Ben in al z’n glorie :http://www.youtube.com/
watch?v=tMJdcXMrw2g
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