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Taalcafés 
registreren 
zich in 
onze app!

• de Zweedse partner begon zijn Language Café al in 

december 2017 voor de Zweedse en Arabische taal en 

zal Italiaans en Spaans gaan gebruiken. De aanwezigen, 

ongeveer 10-15 keer per keer, hebben plezier en genieten 

van het café.

• de Italiaanse partner begon haar taalcafé in maart 2018, 

en ze hebben ongeveer 10 evenementen georganiseerd 

waaraan Italiaanse, Europese en Amerikaanse deelnemers 

deelnamen, met gemiddeld 12-15 deelnemers.

• de Turkse partner startte het taalcafé in april 2018 op 

tweewekelijkse basis met 5 talen: Frans, Engels, Arabisch, 

Spaans en Turks. Ze hebben meer dan 50 deelnemers 

bereikt.

• de Spaanse partner heeft de taalcafes op verschillende 

locaties georganiseerd: Albuñol, Albondón, Castell de Ferro. 

De vergaderingen hebben gemiddeld 10-15 deelnemers, 

en iedereen waardeert het leren van taal op een leuke en 

sociale manier.

• de Nederlandse partner startte haar eerste taalcafé in 

april 2018 in Maastricht en werd wekelijks georganiseerd, 

met een gemiddelde van 10-15 personen.

• de Belgische partner lanceerde de taal in april 2018 op 

een tweewekelijkse basis met zes talen: Frans, Nederlands, 

Engels, Arabisch, Farsi en Turks. Ze hebben het project 

uitgebreid met een vrouwencirkel die een tweewekelijkse 

bijeenkomst voor alleen vrouwen organiseerd.

In de zomer van 2018 hebben alle partners alle drie de enquêtes en rapporten afgerond. De 

rapporten met betrekking tot methoden en materiaal voor het leren van talen zijn afgerond, 

evenals de verslagen over de feedback van cafédeelnemers.  Alle partners hebben ook contact 

opgenomen met andere taalcafes in hun respectievelijke landen over de best practices en hen 

geïnformeerd over deelname aan de Language Voices-app om hun taalcafé te registreren en te 

adverteren. De Finse partner nam bijvoorbeeld contact op met ongeveer 30 taalcafés in Finland 

en sommigen hebben zich al aangemeld voor de app.
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Nieuw materiaal 
staat klaar om te 
worden geüpload 
naar onze website!

Lees meer op onze projectwebsite languagevoices.eu en volg ons op 

Facebook www.facebook.com/languagevoices en Twitter @language_voices

Alle partners hebben Facebook-groepen 
gemaakt voor de cafés, de taalcafes en 
de applicatie Language Voices gepromoot 
via hun netwerken, zowel per e-mail, 
sociale media als persoonlijke contacten. 
Alle partners hebben ook meer materiaal 
ontwikkeld om naar de website te kunnen 
uploaden.

De voorbereidingen voor de bijeenkomst 
in Granada, Spanje aan het einde van 
september 2018 zijn aan de gang. Tijdens 
de bijeenkomst zal de focus liggen op 
het leermateriaal, het handboek en de 
verspreiding van het project.  Na de 
bijeenkomst zullen alle partners van het 
prachtige Granada genieten.
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