
Samenvoorlezen
Ken jij een kind dat 
moeite heeft met lezen?

Een voorlezer komt 
het gezin helpen
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Samenvoorlezen is er voor kinderen 
vanaf twee tot twaalf jaar die taal-  
of leesondersteuning kunnen gebrui-
ken. De nationaliteit van de kinderen 
maakt niet uit, hier geboren of nieuw 
in Nederland.

Er komt twintig weken lang elke  
week een vrijwilliger voorlezen bij  
het gezin. Voorlezen is niet alleen 
heel gezellig, maar ook goed voor  
de taalontwikkeling van het kind.  
Het helpt bijvoorbeeld de woorden-
schat te vergroten en de spelling  
te verbeteren. En omdat de ouders 
ook bij het leestraject worden  
betrokken, wordt voorlezen nog 
leuker! 

Aanmelden
Ben of ken je een gezin dat mee wil 
doen met samenvoorlezen? Neem 
dan contact op met Anouschka Timm 
via voorlezen@vrijwilligerspunt.com, 
of bel 0229-216499. 

Reading Together (Samenvoorlezen) 
is a project that supports children 
between the ages of two and twelve 
with language and/or reading  
difficulties. The nationality of the 
children is not of importance, they 
can either be born in- or outside  
the Netherlands. 

During the project a volunteer will 
come to read to the children of the 
family once a week, for twenty weeks. 
Reading together is not only enjoy-
able, but it also stimulates language 
development. For instance, it helps to 
increase the vocabulary and improve 
spelling skills. The parents will also be 
engaged in the project, which makes 
it even more fun!

Application
Do you, or does a family you know, 
want to apply for Samenvoorlezen? 
Please contact Anouschka Timm 
through voorlezen@vrijwilligerspunt.
com, or call 0229-216499. 

Wspólne czytanie (Samenvoorlezen) 
na głos jest przeznaczone dla dzieci  
w wieku od dwóch do dwunastu lat,  
które mogą korzystać z języka lub 
wsparcia w czytaniu. Narodowość 
dzieci, urodzonych tutaj lub nowych  
w Holandii, nie ma znaczenia. 

Przez dwadzieścia tygodni wolontariusz 
przychodzi co tydzień czytać rodzinie. 
Czytanie na głos jest nie tylko bardzo 
przyjemne, ale także dobre dla rozwoju  
językowego dziecka. To pomaga na  
przykład zwiększyć słownictwo i 
poprawić pisownię. A ponieważ rodzice 
są również zaangażowani w proces  
czytania, czytanie na głos staje się  
jeszcze przyjemniejsze! 

Rejestracja
Jestes zainteresowany lub znasz 
rodzinę, która chce uczestniczyć  
w czytaniu na głos? Skontaktuj się  
z Anouschka Timm przez  
voorlezen@vrijwilligerspunt.com lub 
zadzwoń pod numer 0229-216499.
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