Adopteer een
student Nederlands

Een deel van de studenten uit 2015. Ze komen onder meer uit: Indonesië, Polen, China, Oekraïne, India, Roemenië, Duitsland,
Rusland, Spanje, Armenië, Portugal, Zuid-Afrika, Servië, Zweden …

Jaarlijks studeren ruim 15.000 studenten Nederlands aan universiteiten
en hogescholen in 40 verschillende landen: van Duitsland tot China
en van Rusland tot Amerika. Ze verbeteren hiermee hun kansen op de
arbeidsmarkt, ze verdiepen hun kennis van de geschiedenis, maatschappij
en cultuur van het Nederlandse taalgebied en ze bouwen aan een
persoonlijke band met Nederland en Vlaanderen.
Nele Fritsche uit Duitsland: ‘Ik ben tijdens
de cursus echt in de taal “gegroeid”. Het
mooie Nederlands dat ik hier leer zal me later
in mijn beroep helpen. Ik ben blij dat ik nu
ook de Vlaamse cultuur beter heb leren
kennen.’
Zevenhonderd gemotiveerde docenten zetten zich
wereldwijd in om deze studenten het Nederlands bij
te brengen. Dat gaat heel goed. Maar wil je de taal
begrijpen, wil je cultuur kunnen opsnuiven dan moet
je ook in Vlaanderen en Nederland kunnen
kennismaken met die cultuur en met die taal.
Daarom organiseert de Taalunie jaarlijks een
intensieve cursus voor honderdtwintig buitenlandse
topstudenten, de Taalunie Zomercursus Nederlands.

Laura Kemény uit Hongarije: ‘Deze cursus is
belangrijk voor mijn cv. Werkgevers houden
van buitenlandervaring en mijn taalkennis is
sterk verbeterd. Door het intensieve en brede
programma zijn ook mijn
communicatievaardigheden verbeterd.’
Twee weken lang krijgen de studenten les op maat. In
groepjes werken ze aan hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Ze volgen diverse lezingen en
workshops over taal- en letterkunde, geschiedenis,
hedendaagse kunst en het beroepsleven. Daarnaast

bezoeken de studenten steden en musea in Nederland en Vlaanderen en gaan ze twee dagen praktijkervaring opdoen bij Nederlandse en Vlaamse bedrijven
en organisaties.

Herman van Rompuy, voormalig voorzitter
van de Europese Raad: ‘Europa is voor mij
een verhaal van ontmoeting en verbinding.
Een project waarbij jonge wereldburgers met
elkaar in contact komen verdient lof.
Wanneer deze jongeren zich ook nog inzetten
om het Nederlands te leren, uw en mijn taal,
waar ik trots op ben, dan kan ik dat alleen
maar toejuichen.’
De studenten worden ambassadeurs van de taal en
de cultuur van ons taalgebied. Dat merkt de Taalunie
keer op keer. De studenten zijn unaniem enthousiast
en de vraag naar de cursus blijft groeien. Dat het
resultaat heeft, blijkt wel. We zien onze studenten
terug in belangrijke functies bij multinationals en
bij onze ambassades, als docenten Nederlands aan
buitenlandse onderwijsinstellingen of als literair en
zakelijk vertaler.

De Zomercursus Nederlands wordt verzorgd door de
Universiteit Gent en haar Universitair Centrum voor
Talenonderwijs. Elke deelnemende student kost 1.325
euro. De Taalunie en de Universiteit van Gent dekken
een groot deel van de kosten. Studenten betalen zelf
hun reis, verzekering, visum en een eigen bijdrage van
200 euro. Voor sommige studenten (uit bijvoorbeeld
India of Roemenië) is die bijdrage te hoog. Wij zoeken
uw steun om samen te investeren in deze topstudenten.

Mikolaj Turek uit Polen: ‘Dankzij deze cursus
heb ik internationale contacten opgedaan.
Daar heb ik nog steeds heel veel plezier van.
Door mijn kennis van de Nederlandse taal
heb ik gewerkt bij een internationale bank in

Warschau. Nu werk ik voor een internationale organisatie voor medische technologie,
Medtronic.’
De Taalunie is officieel erkend als goed doel in België en Nederland (ANBI) en giften aan de Taalunie
zijn fiscaal aftrekbaar. Het belastingvoordeel is
afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze
adviseur fondsenwerving, Liesbet Vannyvel.
Zij denkt graag met u mee.
E-mail: lvannyvel@taalunie.org
Telefoon: + 31 (0) 6 423 328 30
Meer informatie: www. taalunie.org/organisatie/
steun-nederlands

Uw steun:
•

doneer € 200 en u verzorgt de studiebeurs voor een minder kapitaalkrachtige student. U wordt
uitgenodigd bij de feestelijke afsluiting van de cursus;

•

doneer € 600 en u financiert drie studiebeurzen. U wordt uitgenodigd bij de feestelijke afsluiting
en uw steun wordt vermeld in het programmaboekje van de cursus;

•

doneer € 1.325 en u adopteert een student. U ontvangt een uitnodiging voor een lunch, een lezing
en de feestelijke afsluiting van de cursus. Uw steun wordt vermeld in het programmaboekje en op
de website;

•

doneer € 5.000 en u sponsort een lesdag of een excursie. Uw steun wordt vermeld in alle
communicatieuitingen rondom de cursus. U ontvangt een uitnodiging voor een lunch, een lezing
en de feestelijke afsluiting van de cursus. U kunt uw bedrijf of vereniging presenteren tijdens de
cursus op een af te spreken moment;

U wilt de Taalunie Zomercursus Nederlands steunen? Prachtig!
Wij hebben dan een aantal gegevens van u nodig.
•

Naam:

•

Adres:

•

E-mailadres:

•

Uw gift:
€

...

€

200

€

600

€

1.325

€

5.000

Zowel in België als in Nederland zijn giften aan de Taalunie fiscaal aftrekbaar. Het belastingvoordeel
is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
België
De Taalunie is erkend als “gelijkwaardig aan Belgische culturele instellingen”.
Rekeningnummer: IBAN: BE14 5513 0980 0083
Nederland
De Taalunie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Rekeningnummer: IBAN: NL52 ABNA 0523 6386 04
Gelieve bij uw storting de vermelding te plaatsen ‘steun zomercursus’.

U kunt deze gegevens mailen naar Liesbet Vannyvel, lvannyvel@taalunie.org
of per post opsturen naar:
Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland.

