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LAAGGELETTERDHEID WORDT HET NIEUWE PROJECT
Feestelijk avond in ’t Anker op vrijdag 1 maart. Aanvang 19.30 uur
In de gemeente Hoogeveen heeft 1 op de 8 inwoners moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In
ons dorp zal dit niet zo heel veel anders zijn. In de hele provincie Drenthe zijn ongeveer 45.000
volwassenen laaggeletterd.
Sommigen zullen niet of bijna niet kunnen lezen of schrijven. Anderen hebben soms moeite om goed
te begrijpen wat men leest. Dit hoor je nogal eens als het bijvoorbeeld gaat om brieven van officiële
instanties. Vaak zijn dit brieven waar je dan ook nog eens schriftelijk op moet reageren. Dit is erg
lastig en heeft veel gevolgen in het dagelijks leven. Ook voor de gezondheid van iemand.
De dorpscoöperatie gaat een project starten om wat te doen aan deze laaggeletterdheid. Binnenkort
zullen 9 vrijwilligers worden opgeleid om mensen te steunen die moeite hebben met lezen en het
begrijpen van teksten.
Misschien kent u in uw omgeving iemand die met dit probleem worstelt. Wilt u hem of haar dan
inlichten over de mogelijkheid om deel te nemen aan ons nieuwe project?
Vrijdagavond 1 maart starten wij het project met toneel en muziek in ’t Anker
De Foolcolor Theatergroep brengt de voorstelling “AAP NOOT MIES” als een speelse aanvulling op
het thema laaggeletterdheid. De voorstelling geeft een beeld hoe het in concrete situaties is om niet
goed te kunnen lezen en schrijven.
Sandra Kroesen, Henry Kroesen en Eddy bij ’t Werk komen vertellen over de taalachterstand die zij

hadden en wat zij hieraan hebben gedaan en nog doen. Zij zijn zogenoemde ervaringsdeskundigen
die andere laaggeletterden kunnen motiveren met taal aan de slag te gaan.
Willem Fledderus, zanger en gitarist zorgt deze avond voor de muzikale noot. Wethouder Gert Vos
komt vertellen hoe je van een ongemak, een gemak kunt maken en hoe belangrijk dit is voor het
welzijn en de gezondheid van een ieder die misschien al jaren met dit probleem kampt.
Nogmaals, als u dit leest en u kent in uw omgeving iemand waarvoor deze avond is bedoeld wilt u
hem of haar dan inlichten en eventueel samen op 1 maart naar ’t Anker komen? De avond is
sowieso voor iedereen erg de moeite waard.
U bent allen van harte welkom. De toegang voor de avond is gratis.
U kunt ook contact opnemen met onze dorpsregisseur Jacomijn de Jong telefoon: 06-2321 1010 en
e-mail: dorpsregisseur@hollandscheveldverbindt.nl

