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Parlangi & VDAB

4-jarige samenwerking tussen Parlangi en VDAB vanaf september 2022!

Na de zomervakantie starten we een samenwerking van vier jaar met VDAB.
Jaarlijks zullen minimum 100 anderstalige VDAB-cursisten van over heel Vlaanderen
Nederlands oefenen in videogesprekken met Parlangi-mentoren. De mentoren
krijgen vooraf een basisopleiding ‘Communiceren met anderstaligen’. De afgelopen
dagen volgden 23 nieuwe mentoren deze opleiding. Zij quoteerden de opleiding met
een gemiddelde score van 88%. Ook zin om minimum 1 uur per week een
anderstalige te helpen om Nederlands te oefenen? Meld je hier
aan: https://pages.parlangi.net/VDAB-Mentor
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Parlangi & Swap-Swap

Parlangi steunt Swap-Swap in haar missie van taaluitwisselingen tussen jonge
Franstaligen en Nederlandstaligen tijdens de vakantie.

Hoe kun je jongeren motiveren om een taal te leren die ze niet vaak gebruiken?
De nieuwe website www.swap-swap.be heeft als missie om hen enthousiast te
maken over de andere landstaal en doet dat door taaluitwisselingen tussen
jongeren uit Franstalige en Nederlandstalige gezinnen tijdens de vakantie
mogelijk te maken.
Het ontbreekt jongeren vaak aan oefening om een tweede of derde taal echt
vlot te kunnen gebruiken, oefening waar in de lessen vaak onvoldoende tijd
voor is. Een paar dagen verblijven bij een leeftijdgenoot die de andere taal
spreekt, is de beste manier om snel je taalvaardigheid te verbeteren. Jongeren
die vrienden hebben gemaakt tijdens de uitwisseling zullen ook daarna
gemotiveerd blijven om beter te worden in de andere taal.
Swap-Swap is ontwikkeld met ouders, tieners en hun leerkrachten. Dat maakt
het een laagdrempelig en veilig platform, waarop jongeren samen met hun
ouders contact leggen met andere Swaps. Het werkt zo: kinderen en ouders
maken samen een account aan. Dan gaan ze op zoek naar een “Swap” die bij
hen past. Via de website leggen ze contact, maken een eerste afspraak en als
het klikt, bereiden ze samen de uitwisseling voor. Op de website van SwapSwap staan bovendien een heleboel nuttige tips voor een geslaagde
uitwisseling.

Algemene Vergadering

Maandag 30 mei hielden we de jaarlijkse Algemene Vergadering van de coöperatie
Parlangi. De AV is hét moment bij uitstek om mee inspraak te hebben in onze
coöperatie met sociaal doel. Het is een moment van samenwerking, transparantie
over de cijfers en uiteraard stemmingen. Bijzonder dit jaar was een Buitengewone
Algemene Vergadering om onze statuten aan te passen aan de nieuwe
vennootschapswet. Onze coöperanten stemden massaal (unaniem zelfs) vóór
volgende punten:
Nieuwe statuten
Goedkeuring jaarrekening
Kwijting aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar
Herinvestering van de winst in de werking van Parlangi
En last but not least: de aanstelling van twee nieuwe bestuursleden: Claire
Fobe en Marc Frederix
Welkom Claire en Marc. We zijn heel blij en fier dat jullie het Parlangi-team komen
versterken met jullie enthousiasme en knowhow!

Projecten:
Sint-Joost-ten-Node

Ondertussen lopen er verschillende Parlangi-projecten in heel Vlaanderen en
worden nieuwe projecten opgestart. In Sint-Joost-ten-Node hebben de afgelopen 5

maanden 174 gesprekken plaats tussen anderstalige Brusselaars (zowel kinderen
van de lagere school Sint-Joost-aan-Zee als volwassenen die inschrijven via
BibJoske) en Vlaamse mentoren. Dat zijn bijna 3000 waardevolle Parlangi-babbelminuten!

Parlangi On Stage

In maart en april bouwden we een Parlangi-brug tussen een Vlaamse en een
Waalse school in het pilootproject ‘Parlangi on Stage’, een samenwerking tussen
Parlangi en Belgium on Stage en ondersteund door de Taalunie. 27 leerlingen van
Campus Het Spoor in Mol en evenveel leerlingen van het Lycée Martin V in Louvainla-Neuve babbelden met elkaar en het Frans en Nederlands. Het doel? Samen een
video maken in de andere landstaal over hun eigen regio. Hun werk wordt
gepubliceerd op de website van onze partner Belgium on Stage
(https://www.belgiumonstage.be/nl)

Wat vinden de studenten ervan?
" - C’est chouette de rencontrer des gens.
- Het moedigt ons aan om Nederlands te praten.
- Ça peut nous permettre de nous ouvrir aux autres.
- S'exercer dans une langue étrangère.
- Je leert sneller een andere taal.
- Dat je kan bellen binnen het platform, het is safe.
- Voor mensen die talen willen leren is dit handig.
- Het is een toffe manier om nieuwe talen te oefenen.
- Pouvoir voir les hobbies des autres pour se faire une idée de la personne."

Brugge

Ook Brugse mentoren helpen anderstaligen om Nederlands te leren. In de eerste
drie maanden van dit project waren er 98 connecties met een gemiddelde babbeltijd
van meer dan 25 minuten. Waw! Bijna 2500 Parlangi-minuten tussen Brugse
anderstaligen en Nederlandstalige mentoren. We breiden dit project in de loop van
dit jaar verder uit zodat we nog meer mensen een leuke en leerrijke Parlangi-tijd
kunnen bezorgen.

Parlangi en Vlaamse Overheid

Ondertussen zitten we op technisch vlak zeker niet stil. Met steun van de Vlaamse
Overheid (Departement Integratie en Inburgering) bouwen we aan een Android- en
iOS-app en een projectdashboard. Binnenkort zul je dus ook op je smartphone en
tablet kunnen parlangiën én kunnen lokale besturen en projectorganisatoren de
impact van hun project op de voet volgen. De app zit in de laatste ontwikkelfase en
zal binnenkort te vinden zijn in de App Store van Apple en in Google Play! We
houden jullie op de hoogte van de exacte lanceerdatum. Het dashboard zal in het
najaar van 2022 ten tonele verschijnen. Het kriebelt al!

Parlangi on the spot: Citizen Corner

Op dinsdag 10 mei waren we in Schaarbeek waar we deelnamen aan
rondetafelgesprekken over integratie via talen, actief blijven in de samenleving,
meedoen en gelukkig zijn. Thema’s die ons nauw aan het hart liggen.

Voel je vrij om deze boodschap te delen met je vrienden!
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