
LANGUAGE VOICES  
Een nieuw taalcaféproject in Europa

Language Voices is een project voor het verbeteren en faciliteren van toegang tot tweede taalstudies en kansen voor migranten door 
middel van deelname aan Taalculturen taalcafés. Deze taalcafés  zijn informele ontmoetingen die systematisch georganiseerd worden 
en gebaseerd zijn op vrijwillige deelname. Het concept is een model naar de “Cafe Lingua” Helsinki  alwaar de taalcafé  meer dan tien 
jaar  georganiseerd wordt en bekend is in de hoofdstad. Er zijn meer dan 60-80 deelnemers elke week.

Het project beoogt een handboek en trainingsmateriaal te 
verschaffen om het meertalige “Language Voices” concept 
in de EU-landen en overal ter wereld te herhalen, evenals 
een uitgebreide materiaalbank van taal- en cultuurmateriaal 
dat makkelijk te gebruiken is in taalcafés. Zoals fotokaarten 
en discussiekaarten, cultuurvragen, woorden of zinnen 
die gebaseerd zijn op de lokale cultuur enz. Het doel van 
het materiaal is niet alleen om de migranten te helpen de 
moedertaal van hun nieuwe thuisland te leren, maar ook 
om discussies een platform te bieden en te helpen bij de 
integratie en het leren kennen van de andere deelnemers 
– van zowel autochtone deelnemers en migranten uit 
andere landen. Afhankelijk van de organisatie die de 
taalontmoetingen aanbiedt of organiseert, kunnen de 
taalcafés open zijn voor iedereen of voor een specifieke 
groep. De partnerlanden zijn Finland (coördinator), 
Zweden, Italië, België, Nederland, Turkije en Spanje, die 
taalcafés in hun respectieve steden zullen starten.

Daarnaast zullen wij een mobiele applicatie voor het vinden van 
taaluitwisseling gebeurtenissen in de partnerlanden ontwikkelen en 
aanbieden, opdat het makkelijk wordt voor nieuwe migranten om 
taalcafés of andere soortgelijke gebeurtenissen in de directe/nabije  
omgeving te ontdekken.

Het project werd met een succesvolle en efficiënte kick-off meeting in 
Helsinki in september 2017 gestart, tijdens deze meeting hebben de 
partnerlanden elkaar leren kennen en zijn zij akkoord gegaan met het 
tijdschema en hebben zij praktische en administratieve afspraken vast-
gesteld met betrekking tot lokaal te starten taalcafés. De partnerland-
en hebben ook een opleiding gekregen over de opzet van de cafés en 
de ontwikkeling van materiaal tbv de taalcafés. 

Binnenkort beschikbaar: project website  www.languagevoices.eu 
Voor meer nieuws over het project, bezoek ons op onze Facebook pagina.
Facebook: www.facebook.com/languagevoices
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