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EXPO OVERAL TAAL ONDERSTEUNT ANDERSTALIGEN BIJ HET LEREN VAN HET NEDERLANDS
De ene spreekt vlot vijf talen. Bij de andere breekt het zweet uit als iemand hem ‘Do
you speak English’ vraagt. De expo Overal Taal in de Bib Leuven toont je hoe je een
taal leert en hoe moeilijk dat soms kan zijn.
“Bij een bezoek aan de interactieve tentoonstelling Overal Taal ontdek je hoe het is om
een nieuwe taal te leren. Wat maakt het extra moeilijk? Wat met kinderen die meertalig worden opgevoed? Wat is het verschil tussen een thuistaal en een omgevingstaal?”,
vertelt schepen Denise Vandevoort. “Het is een tentoonstelling die superactueel en
broodnodig is, want taal heb je nodig om met je omgeving te communiceren. Het helpt
je bijvoorbeeld bij het vinden van een job of maakt een fijne babbel met je buren makkelijker. Het zorgt er simpelweg voor dat je niet in een sociaal isolement belandt.”
GRATIS RONDLEIDING
Jaarlijks leren meer dan 14.000 mensen in Vlaams-Brabant Nederlands via het Huis van
het Nederlands. Maar hoe kunnen ze die taal oefenen? Wat kan jij doen om hen te helpen? Spreek jij altijd duidelijke taal? Ook dat leer je op deze tentoonstelling. De expo is
dus niet enkel geschikt voor mensen die Nederlands leren maar voor iedereen met een
taalkriebel. Op aanvraag zijn er gratis rondleidingen voor groepen.
WORKSHOPS
De tentoonstelling is een initiatief van de Bib Leuven en dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven en wordt omkaderd door tal van leuke workshops, zowel voor
kinderen als volwassenen.
Blikvangers daar zijn de interculturele praatgroepen Kom Binnen en Ba(b)bel waar
mensen de kans krijgen om een ‘vreemde’ taal te spreken met native speakers. Je vindt
het volledig aanbod online.
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