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Meertalige conversatietafels Ba(b)bel groot succes
Recent ging in de Bib Leuven de expo Overal Taal van start. Naast deze boeiende opstelling over de rijkdom van een taal, kan je ook deelnemen aan verschillende workshops. Vooral de meertalige conversatietafel Ba(b)bel blijkt een groot succes met
meer dan 200 deelnemers, goed voor 16 talen en maar liefst 27 nationaliteiten.

“Het succes van deze praatcafés komt er natuurlijk niet zomaar. In Leuven wonen meer
dan 150 nationaliteiten goed samen,” vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort.
“Het gezelschap is even divers als de redenen waarom ze naar hier verhuisden: studenten, wetenschappers, expats, mensen die de liefde van hun leven achterna reizen …
Allen bouwen ze hier hun leven verder uit en velen investeren in het leren van Nederlands. De taal spreken van het land waar je woont, is immers zonder meer belangrijk.
Het opent deuren. Niet alleen naar een job, maar ook naar een goed gesprek met de
buren, leuke nieuwe vriendschappen … exact waar we met deze conversatietafels op
aansturen. We zijn dan ook blij dat we zoveel nationaliteiten mogen begroeten maandagavond.”
“Ba(b)bel is een initiatief van de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven,” vertelt Myriam Lemsiah, projectdeskundige etnisch culturele diversiteit. “Het principe van deze conversatietafels is heel eenvoudig: mensen die een taal willen leren, krijgen de kans om een babbel te hebben met native speakers. Iedereen wint: wie een taal
wil leren, oefent buiten een schoolse context en wie de taal spreekt van thuis uit, wordt
op een positieve manier aangesproken omwille van zijn of haar kennis. De leden van
verschillende etnisch-diverse verenigingen in de stad tekenen dan ook graag present.
Daarnaast is vooral de vraag vanuit taalopleidingen erg groot, zij nemen massaal deel.
Er zijn meer geïnteresseerden dan dat we stoelen hebben, dus de kans is groot dat dit
initiatief in de toekomst hernomen wordt. Deelnemers kunnen praten in een taal naar
keuze: Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Pools, Grieks, Arabisch, Russisch, Chinees, Turks, Nepali, Swahili … en uiteraard ook Nederlands. Voor de
gesprekken bezoeken we samen de expo Overal Taal in de Bib Leuven. Afsluiten doen
we met een drankje in Café Vandevelde. Het belooft in elk geval een gonzende bijenkorf te worden maandagavond.”

>>>

“De Bib Leuven is graag gastheer voor dit diverse gezelschap,” vult Suzanne Rys, deskundige educatieve werking van de bibliotheek aan. “Met initiatieven zoals het Taalpunt
Nederlands, de expo Overal Taal, rondleidingen voor anderstaligen en nieuwkomers wil
de bib Leuven het sociale weefsel sterker en hechter maken, het samenleven bevorderen en voorzien in een specifieke en volwaardige dienstverlening op maat van nieuwkomers en anderstaligen. We zien taal als de basis voor maatschappelijke participatie.”
Praktisch
Ba(b)bel – meertalige conversatietafels:
maandag 14 maart, 19.15 uur, in Tweebronnen/auditorium. Inschrijven kan helaas niet
meer, de conversatietafels zijn volzet. Je kan wel je gegevens doorgeven op wegwijsindebib@leuven.be. Dan word je gecontacteerd bij een herneming.
Expo Overal Taal:
nog tot en met woensdag 16 maart in De Bib Leuven, Diestsestraat 49, Leuven, tijdens
de openingsuren van de bib. Groepen welkom na afspraak op wegwijsindebib@leuven.
be. Meer info op leuven.bibliotheek.be en www.leuven.be/taal
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