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TaalHelden 2017 tonen bijzondere inzet voor een geletterde Provincie
Utrecht
Utrecht, 8 september 2017 – Vandaag zijn onder toeziend oog van wethouder Kees
Diepeveen in Utrecht de provinciale TaalHelden bekendgemaakt: Carola Huijting uit
Utrecht (Taalcursist), Marleen van den Ekart uit Utrecht (Taalbegeleider) en Suzanne
van der Els-Schoenmaker uit Utrecht (Bruggenbouwer). TaalHelden zijn mensen die zich
bijzonder verdienstelijk inzetten voor een beter geletterd Nederland.
Huisarts en Taalheld Suzanne van der Els-Schoenmaker: “Ik denk dat het heel belangrijk is dat alle
huisartsen van laaggeletterdheid afweten en dit proberen te herkennen en bespreekbaar te maken
met de mensen. En als het lukt ook mensen door te verwijzen naar plekken waar ze beter kunnen
lezen en schrijven”.
In de afgelopen maanden heeft iedereen zijn of haar TaalHeld kunnen nomineren. Een
onafhankelijke jury, bestaande uit Sita Goedendorp, specialist laaggeletterdheid bibliotheek
Eemland en Taalheld van 2016, Sigrid Hjelmevoll, directeur Gilde Utrecht en Wil Verschoor,
Teamcoach Inclusie en Diversiteit, Clientenparticipatie/Democratische vernieuwing Participeren
naar Vermogen bij Movisie koos uit deze aanmeldingen per categorie één winnaar. Alle
genomineerde Taalhelden werden bij de Vrijwilligerscentrale Utrecht in het zonnetje gezet.
“Zo’n 30.000 Utrechters hebben moeite om mee te doen in de Utrechtse samenleving door
laaggeletterdheid. Iets wat anders kan in een stad die zoveel aan talent en betrokkenheid te
bieden heeft. In mijn rol als wethouder probeer ik mensen dichter bij elkaar te brengen. Een
initiatief als de Week van de Alfabetisering met alle activiteiten die hierbij komen kijken, juich ik
dan ook van harte toe!” - Kees Diepeveen, wethouder Cultuur Gemeente Utrecht.

Er zijn 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen.
Zij zijn laaggeletterd. In Provincie Utrecht zijn naar schatting ruim 1.800 taalvrijwilligs actief en
ongeveer 5.000 cursisten die beter leren en schrijven. Iedereen kan op zijn of haar manier een
steentje bijdragen aan een beter geletterd Nederland. De TaalHeldenprijzen zijn uitgereikt in drie
categorieën:
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In alle twaalf de provincies worden deze week de TaalHeldenprijzen uitgereikt. Zie voor een
overzicht van alle provinciale TaalHelden lezenenschrijven.nl/taalhelden. Uit deze provinciale
TaalHelden worden in januari 2018 drie landelijke TaalHelden verkozen. Deze landelijke prijs zal
worden uitgereikt door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden.
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Over de Week van de Alfabetisering
2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Letters en
cijfers zijn overal, dus dit probleem ook. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken
bijhouden. Maar ook je kind voorlezen. Helaas weten te weinig mensen in Nederland hoe groot dit
probleem is. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen. Daarom organiseert
Stichting Lezen & Schrijven van 4 tot 10 september de Week van de Alfabetisering met dit jaar als
thema: een goede daad is het delen waard. We roepen iedereen op om deze week te helpen en
een goede daad te doen die met taal of rekenen te maken heeft. Zo zetten we samen
laaggeletterdheid op de kaart. Meer informatie? Kijk op weekvandealfabetisering.nl of
lezenenschrijven.nl.
Noot voor de pers, niet voor publicatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
Jolanda Bouma, Rayonmedewerker van Stichting Lezen & Schrijven in provincie Utrecht.
jolanda@lezenenschrijven.nl en 06-50668198.
Foto in hoge resolutie beschikbaar via lezenenschrijven.nl/taalhelden.

