
 

Middenbeemster, 18 mei 2015 

            

    

 

Beste gemeenteraad, 

  

Drie jaar geleden ben ik gevraagd om mee te willen werken om het doel van prinses 

Laurentien te bereiken. 

Uit verschillende doelgroepen werden beroepskrachten/WMO raadsleden gezocht om 

laaggeletterdheidambassadeur te worden. 

Het doel is deze kwetsbare groep te bereiken en handvaten aan te bieden. 

Het is bijzonder dat wij mochten meedraaien in de lesgroepen die ontstonden. 

Hierdoor zijn bij mij de ogen open gegaan wat dit in de praktijk met mensen doet. 

Het jongerenloket,ambulant begeleiders,medische 

medewerkers,schuldhulpverlening,WWB medewerkers en anderen geven aan waar 

mensen vast lopen. 

Bij de WSW ,WWB, gezinnen met extra ondersteuning,ouderen is deze bijna 

onzichtbare groep ruim aanwezig. 

Vaak lijkt hun gedrag (schulden, te laat komen, niet reageren op briefjes 

basisschool,isolement in hun huis ed.) een eigen keus. 

Opnames in het ziekenhuis doordat medische papieren verkeerd begrepen werden. 

De wijze waarop zij geleerd hebben om mee te draaien in de samenleving zonder te 

kunnen lezen zijn bewonderingswaardig. 

De inzet  om op latere leeftijd deze vaardigheid eigen te maken is van een ongekend 

doorzettingsvermogen om ook naar buiten te durven treden. 

  

Voor niet iedere volwassene is lezen en schrijven een vanzelfsprekendheid. 

Door de decentralisatie komen deze doelgroepen onder de zorg van de gemeente. 

Doordat ik geleerd heb de signalen te herkennen die hierop kunnen wijzen ben ik 

geschrokken van de groep die voor mij zichtbaar is geworden.  

  

Het lezen van een tijdschrift als de Linda kan dan voor een ander een mijlpaal zijn. 

Als je het gelukt hebt gehad dat lezen en schrijven een vanzelfsprekendheid is hoop ik 

dat dit stukje aan het denken zet. 

De bibliotheek is een openbare voorziening die veel meer de samenwerking zou 

kunnen zoeken om betaalbaar te blijven. 

  

Manieren om de bibliotheek van meer geld te voorzien? 

  

Bloedprikken eenmaal in Middelwijck/ eenmaal in het CJG/bibliotheek. 

Voordelen 

-huisarts/fysio/school/supermarkt is een grote doelgroep dichtbij. 

-voldoende parkeerplaatsen (ook invalidenplaatsen) 

-koffie voor mensen die nuchter moesten blijven (is een veelgestelde vraag in 

Middelwijck) 

-Als donderdag de Bieb dicht is worden de kranten alsnog gelezen. 

lichte prettige ruimte om te wachten. 

  



 

Verhuur logopedie/dyslectiehulp/pedicure ed.. 

  

Mogelijkheden onderzoeken huiswerkbegeleidingsgroepen want die groeien als kool. 

Zij zouden mee draaien in de kosten van het gebouw. 

  

met vriendelijke groet 

  

Daniella Ernsting 

40 jaar gebruiker van de bibliotheek. 

Ambassadeur laaggeletterdheid Beemster. 

Leeskringdeelnemer. 
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