
CONNECT AND LEARN

GENERATIES
VERBINDEN OM

BETER TE LEREN
ÉN LEVEN

Fenomenaal project.
Een meerwaarde voor het onderwĳs.
En bovendien voor én door senioren.

“
parlangi.com

Het was heel leuk
om met iemand

van een ander land
te praten.

“
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Maak het verschil …
en word coöperant!

Parlangi is een coöperatieve vennootschap met
sociaal oogmerk, erkend door de Nationale Raad
voor de Coöperatie. Je kunt (als organisatie of
als individu) coöperant worden door één of
meerdere aandelen te kopen.

Voordelen

Gebruik Parlangi aan de laagste prĳs.

Geef de coöperatie mee vorm.

Kies voor een duurzaam model met een
win-win-win voor alle deelnemers, scholen en
organisaties én jezelf (als coöperant).

Als coöperant kan je mee beslissen over de
bestemming van de winst.

Coöperant worden?

Contacteer ons via info@parlangi.com.



Sociaal en gezond

Parlangi® is een sociaal, educatief en innovatief
project dat mensen over leeftĳd-, taal-, cultuur-
en landgrenzen heen met elkaar verbindt.

De beste manier om lang gezond te blĳven?
Betekenisvolle sociale contacten onderhouden.

Parlangi verbindt je met mensen die jouw
moedertaal willen leren. Via fijne gesprekken
verruim je je horizon en help je anderen jouw taal
te leren spreken en begrĳpen.

Mensen van verschillende generaties, culturen en
nationaliteiten kunnen ontzettend veel voor elkaar
betekenen. Als Parlangi-mentor deel je je kennis
en ervaring met anderen.

Zo werkt het…

Via de Parlangi-app maak je een afspraak op een
moment en met een persoon naar keuze.

Op het afgesproken tĳdstip videochat je met
elkaar in de moedertaal van de senior.

Enerzĳds (her)activeert Parlangi senioren door
vertrouwen te stellen in hun kennis en anderzĳds
leren jongeren effectiever door de taal te spreken
en te begrĳpen.

Wedden dat je al voor het einde van het gesprek
uitkĳkt naar een volgende sessie?

En deze spelregels vinden we belangrĳk…

• Fouten maken mag. Daar is niets mis mee.
• Probeer elkaar te begrĳpen.
• Corrigeer fouten niet, maar bevestig dat je

de boodschap begrepen hebt door
correcte taal te gebruiken.
Bĳvoorbeeld:
“Ik heb hard gelacht”.
“Oh, waarmee heb je
dan zo hard gelachen?”

• Gebruik begrĳpelĳke
taal.

• En vooral… geniet van
het gesprek.

Het is heel fijn om mensen
van andere landen te leren kennen

en hen te helpen
mĳn taal te leren.

“
Je leert op korte tĳd
iemand kennen.
Je ontmoet mensen
die je uit jezelf
niet meteen zou
aanspreken.

“
Fantastisch! Mensen van verschillende
leeftĳden verbinden die elkaar anders

nooit zouden ontmoeten, is top.
Daarbovenop nog kunnen leren van
mekaar (en ik heb het over meer

dan taal) is geweldig.

“

Parlangi ook voor jou
of in jouw organisatie?

Dat kan!

Stuur ons een mail:
info@parlangi.com

of bel ons:
+32 (0)485 52 14 28

Om een taal écht te leren,
moet je ze spreken.“


