
THEO SELDER IS TAALAMBASSADEUR LAAGGELETTERDEN 

(bron: Stadskrant Sittard-Geleen mei 2021)  

“Er zijn veel mensen zoals ik, die moeilijke woorden niet snappen”  

Niet goed kunnen lezen of schrijven. Theo Selder weet hoe dat is. “Veel woorden vond ik 
moeilijk”, vertelt hij. “Op het werk kregen we nieuwe broodjes: ciabatta. Dat kon ik niet 
zeggen. Voor collega’s schreef ik ‘si’ op. Maar dat snapten ze niet. Ik ben blij dat mijn baas 
mij toen naar school stuurde. Ik leerde veel nieuwe woorden. Ook ciabatta. Mijn leven is heel 
anders nu. Ik kan zelf mijn mails schrijven. En ik ben taalambassadeur voor de Stichting 
ABC. Ja, dat is echt heel mooi werk 

Kom mee naar school!  

Taalambassadeurs komen op voor andere laaggeletterden. “Leuk is dat je in contact komt 
met gemeenten”, vindt Theo. “Wij vertellen ons verhaal. En zorgen dat er geld blijft voor de 
taallessen. Ook lezen we veel brieven van de gemeente of het ziekenhuis. Moeilijke woorden 
strepen we dan door. We schrijven erbij hoe het voor ons makkelijker is. Ik heb het snel in de 
gaten als mensen niet goed kunnen lezen. Vaak schamen ze zich. Of durven ze niet naar 
school. Ook daarvoor zijn de taalambassadeurs. Wij zeggen: ‘Kom mee naar Vista college! 
Dan kun je dadelijk veel meer.’ Mijn collega’s hielpen mij over de drempel. Nu doe ik dat voor 
anderen.” Ook moeite met lezen, schrijven, rekenen of computeren? Het is nooit te laat om 
dit te leren! Dat kan bij Vista college Taal+.  

Meer weten of aanmelden?  

Sylvana Oudendijk: 06 – 28 52 88 30. Of mail naar: s.oudendijk@vistacollege.nl. 

Meer taalambassadeurs nodig! Al taallessen (NT1) gevolgd? Word dan ook 
taalambassadeur via Vista! Ze zijn hard nodig. Sittard-Geleen zoekt nog drie 
taalambassadeurs. Meer weten hierover? Neem dan contact op met: 

Projectleider Laaggeletterdheid Maddy Kuipers:  

Tel. 06 - 42 27 07 64 of m.kuipers@vistacollege.nl. 
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