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Computerhulp aan ouderen
Onze computerhulp aan huis heeft door de corona crisis een aantal
maanden geheel stilgelegen, maar is daarna weer voorzichtig opgestart.
De hulp kon alleen plaatsvinden als er voldoende afstand werd
gehouden, of door online hulp te bieden. Inmiddels wordt weer in de
HAH-bladen in onze regio geadverteerd en hierop komen weer de
nodige verzoeken om hulp binnen. Daar proberen we zo goed als
mogelijk aan te voldoen.
Onze kleine groep vrijwilligers kan overigens wel uitbreiding gebruiken;
hiervoor is geen specialistische kennis van een computerexpert vereist,
maar volstaat een ruime praktijkkennis in het werken met pc’s en tablets.
Dus als u of iemand in uw familie- of kennissenkring kent die zich
aangesproken voelt om zich bij ons aan te sluiten, dan zien we gaarne
een reactie tegemoet op e-mailadres: sklinkum@telfortglasvezel.nl. Zie
ook www.gildegooinoord.nl.

Taalcafés
De taalcafés in Bussum en Huizen zijn half september weer op een
voorzichtige manier van start gegaan, want er is voor geschikte ruimtes
gezorgd. In Laren is dat helaas nog niet mogelijk.
In Bussum zijn zgn. face-shields beschikbaar voor vrijwilligers en
deelnemers. Bij de eerste bijeenkomst werden die nauwelijks gebruikt,
hoewel dat een tweetal deelnemers er niet van weerhield om toch een
face-shield te pakken en netjes in hun tas op te bergen. Een van hen
informeerde nog expliciet of het echt gratis was. Ja dus, en de bedoeling
is dat je dat shield mee naar huis neemt, schoonmaakt en bij een

volgende bezoek weer meeneemt. Dat hebben de betrokken personen
ook netjes gedaan.
Het aantal deelnemers wisselt op dit moment nog wat, maar een van de
vaste deelnemers (een Japanner!) bazuint in zijn netwerk rond dat het
taalcafé Bussum weer actief is. Een goede reclame!
Helaas moest na de nieuwe strengere maatregelen van 13 oktober jl.
weer tot sluiting van de taalcafés worden overgegaan.

Bestuur en Samenspraak
De geplande vergaderingen van het bestuur zijn de afgelopen maanden
gewoon door gegaan en daarin is aandacht besteed aan de contacten
die door Samenspraak worden onderhouden met de buitenwereld, zoals
Vluchtelingenwerk Nederland, Het Begint met Taal, Twinburgering,
taalscholen voor nieuwkomers, de gemeenten en ook de bibliotheken.
Onderkend is dat het bestuur de coördinatoren van Samenspraak daarbij
meer kan ondersteunen. Er zijn opnieuw contacten gelegd met diverse
organisaties en waar nodig zijn afspraken gemaakt of herbevestigd. Dat
moet er toe leiden dat de instroom van anderstaligen die “een op een “
taalhulp van onze vrijwilligers kunnen krijgen, soepel verloopt en dat
betrokkenen weten waar ze moeten aankloppen. Inmiddels begint dat
eerste vruchten af te werpen en worden er weer nieuwe anderstaligen
aangemeld.

Nieuwe activiteiten
Het zal u wellicht duidelijk zijn dat Samenspraak verreweg de grootste
activiteit is waar Gilde Gooi Noord zich mee bezig houdt. In het verleden
boden we naast computerhulp nog verschillende (taal)cursussen aan en
ook enkele praktische hulp bij het inregelen van TV’s en zelfs kleine
(timmer)klusjes. Nu hebben we naast de taalhulp en de computerhulp
alleen nog de ondersteuning bij het schrijven van een levensboek.
Dit aantal activiteiten is eigenlijk een wat smalle basis om ons in de
toekomst goed te kunnen profileren bij bv. onze subsidiegevers. Binnen
het bestuur wordt weliswaar nagedacht over nieuwe activiteiten, maar
het is ook enigszins een kip/ei-verhaal: om iets nieuws te beginnen moet
je daar wel vrijwilligers voor hebben. En vrijwilligers kunnen niet ergens
mee aan de slag gaan als er geen ‘klantjes’ zijn.
Als u ideeën heeft voor een nieuwe activiteit onder de paraplu van het
Gilde, dan horen we dat als bestuur graag, zodat we met elkaar kunnen
bekijken of uw idee uitvoerbaar is.
Het bestuur van Gilde Gooi Noord

