Taalcafé

Mijn lieve meisjes
		
Mijn kleine meisjes
Begrijp je niet
We zijn in andere wereld
Zon is anders hier
Regen is anders hier
Mooi maar niet hetzelfde
Begrijp je niet
Waar zijn je vrienden
Waar zijn je school
Waar zijn opa en oma
Je begrijpt het niet
Mijn kleine meisjes
Het is andere taal
Het is anders eten
Het is anders liedje
Mooie maar niet hetzelfde
Mijn kleine meisjes
Begrijp je niet
Waarom ben je hier
Waarom ga je verhuizen

Overleven
					

rolijk kerstfeest
ik voel me koud
ik zie geen toegang
ik wil vissen
ik hoor honden blaffen
verboden te vissen
zonder mondkapje

Heb een herinnering
Ik voel klaplong
Leven en dood
Enge droom
Ik hoor tof nummer
Lig in het ziekenhuis
Zandman
Ik zie TMF Rock
Ik wil stoer zijn

Andy

Zjanna

Julia

De herfst is aangekomen.			
De bladeren vallen van de bomen.
De bladeren zijn nat en vies.
Heb wel een advies.
Alles op een bult schuiven.

Verboden

Maurice

Verboden toegang
Toegang voor honden
Verboden toegang
Zonder mondkapje
Verboden

Getrouwd
				
Feest cadeau
Getrouwd			
Feest cadeau
Ring feest blij
Blij ring feest trouwen
Getrouwd

Fiets
					
Tegelijk groen
De fiets rechtdoor
De auto moet stoppen
Fiets

Niek

Erik en Mirka
ijkdom				
Ik zie geld
Land goed
Veel bos rijk
Ik hoor veel vogels
Ik ga ik ga lopen

Anders

pannend en sensatie		
In de Efteling is het fijn
Er is ook een trein
Pas op er is ook cameratoezicht

Erkin

Ik ben blij, wanneer het taalcafé open is
Het is daar heel interessant en gezellig
Ontmoeting met andere mensen: belangrijk
Spreken, schrijven, gedichten en het vertellen
Over gevoelens en het ontmoeten van nieuwe mensen
Dit helpt ons om de Nederlandse taal te onthouden

Vrijheid
				
Los spanning
Eigen weg volgen
Met de wind reizen
Vrijheid

Erik en Mirka

oop						
Hoop in Jezus
Hoop dat het met iedereen goed gaat
Hoop dat corona snel weg gaat
Hoop in de wereld.

Winter
Koud fout
Takken zijn kaal
Winter

LET OP !				
Regels zijn om je aan te houden en
volgen
Als jij je er niet aan houdt breng jij
mensen in gevaar
Let op! Let op! volg de regels
Houd je aan de regels
Red jij veel leven.

Henk en Henk

Atjo

Gelukkig ik?
Maar waarom
weet je niet
Gelukkig
ik heb je
gemist
Marcia

Taal Op Straat

Ik heb een auto
		
Ik rijd graag auto
Ik heb geen rijbewijs
Ik fiets ook graag
Ik loop ook graag
Leven is niet mooi zonder fiets
Mijn fiets is gestolen
Jammer
Ik heb niet gehuild
Jammer… helaas

teksten en tekeningen van
deelnemers

Ali

Ik heel blij van Jezus			
Ik Christen ik kan leven ook mens
Alle familie samen eten dansen kado
Ook nog bijbel lezen
Voor eten bijbel lezen bidden
Gefeliciteerd met deze dag

ijn familie in Bangladesh
Altijd ik bellen
Ik denk mijn familie
Altijd ik bellen
Mijn familie. Mijn zoon.
Mijn broer, zus
Mijn zoon gaat naar school

Laag						
Laag hangende
Laag hangende takken
Laag hangende takken goed
Gevaar/opmerking

Mostafa

De kopjes lavendel bloesem schijnen in mijn ogen. 		
Sluipen als een koude ochtendbries om een orkaan
te laten dansen in mijn lichaam.
Het geluid van Fayrouz’ lied herinnert me eraan.
Ze giet parfum in mijn kopje met de eerste ochtenddraad.
Om te zeggen dat ik van je hou en ik hou van je.

Blijdschap

R

Tarfa

ustgevend			
		
Ik wil roken
Wij krijgen rust
Ik voel me koel
Ik zie een school
Ik hoor de klas
Ik wil slapen
Het huis
De stoel
De poort
Verboden toegang

ROOKVRIJ GENERATION
Rookvrij, Suikervrij , Alcoholvrij en autovrij
Zie jij overal hoor jij elke dag
Waarom doen wij zoveel vrij
Dat doe jij voor jouw en mijn
Voor milieu en Gezond
Voor de nieuw toekomst
Generation.

Antjo

Joyce
Oversteken
Zoeken plekken
Heen en weer
oversteken

ee					
Vissen, veel
Water, hoge golven
Grote uitzichten mooie luchten
Zee

VOOR MIJN MOM		
Je zei altijd tegen me
‘wees niet bang mijn
dochter’
Ik zal altijd naast je
staan.
Maar ik ben nu erg bang.
Omdat je niet bij mij
bent.
Soms zie ik je in mijn
droom.
Dan wil ik nooit wakker
worden.
Ik wil met jou samen
meer tijd hebben.
Ik wil je langere tijd voelen.
Ik heb je zo hard nodig.
Ik mis je erg.
Ik wil een goede moeder
als jij.
Jou ver weg wens ik een
goede nacht.
Het meisje dat van je
houdt

roost							
Mijn moeder
Mijn lieve moeder
Mijn lieve moeder alles
Troost
Mijn lieve moeder
Troost uit het lied wat ik heb gekozen
Mijn alles mijn moeder
Jannes wat jij hebt gelezen
Zal mij weer troosten
Daarom heb ik het lied gekozen
Het zal mij weer opvrolijken
Mijn lieve moeder

Liefde

Winter
				
Koude ijsregen
Slecht weer glad
Auto’s kunnen niet rijden
Winter

ijn zus				
Ik ga naar mijn broer
Ik ga naar mijn broer z’n bos
Ik hoor veel boten
Veel lawaai
Hun motoren

Figen

Tsau Ping

Mijn brievenbus
Als je er kranten in wil stoppen
Zegt hij: “Nee!”
Als je er brieven in wil stoppen
Zegt hij: “Ja!”

ergens
Lege ruimte
Alle muren verwijderd
Geen grenzen voor gedachten
Nergens

Vandaag ben ik blij!
Terrasjes zijn weer geopend
Ik ga er naartoe
Ik drink koffie en klets
met mijn vrienden

Stoer
Verboden te roken
Camerazoezicht
Verboden in gang
Koud
Ijs lekker opeten
Ijs schaatsen
Muts
Sjaal
Koel als ijs koel koud br br br

ee
lekker-eten
zon-rustig-gezellig
geur-van-zee-vis
zee-wier
zee

Verdriet
Ik voel mijn heel diep
Ik loop naar de diep zee
Met mijn tranen gooi ik in de zee
Alles los en uitgooien in de zee
Loop ik verder in de zee
Het is blauw
Einde gauw
Joyce

Ertugrul

Job

Koel ik
Koel toezicht
Gang te als lekker
Verboden in op
Dak of in gang
Verlaten
				
Gevoelens angst
Relaties emotie piekeren
Ik schrik ervan
Verlaten

Verkocht
			
Verhandelen afgedaan
Tegen lage prijs
Dat huis is verkocht
Verkocht

Ik rijd keihard omdat ik afspraak
heb
Ik kan omdat ik niet ophouden
Ik ben in de modder gevallen
Wat vries gelukkig niet aan de
hand
Nu hou ik er rekening mee
Voorzichtig rijden
Veilig

rij					

Ben blij
Ik ben alleen
Denken aan feest blij
Muziek
Anders

eel goed gedaan Shalimar!
		
Ik ben iemand die heel veel gepest is.			
Als ik iets wil weten zeggen ze altijd dat ik mezelf moet onderzoeken.
Ik zeg dan niks en stuit me af. Ik vraag me af waarom mensen zo doen.
Ik ga dan naar mijn kamer en ik pak mijn bijbel.
Ik lees dan psalm 23 of ik luister naar gospelmuziek, Opwekking 150.
Dan ga ik knielen en bidden en vertel God dat ik hun heb vergeven.
Dat maakt me sterk.
Shalimar
Rookvrij

CORONA GEDICHT		
Ik wil graag niet hard hoeven te werken
Ik wil graag altijd meer tijd kunnen slapen
Ik wil graag hele dag kunnen gamen
Ik wil graag veel geld dat ik stop met werken
Nu ik kan zonder geld morgen ik niet naar werk
Nu ik kan hele dag slapen
Nu ik kan hele dag gamen
Dank Corona
Dank Lockdown.
Ben je gevaccineerd leef jij langer
Ben je niet gevaccineerd leef jij met angst
Ik word gek als de besmetting stijgt
Ik word verdriet als de media kijk
De regels en boete word ik misselijk
Mondkapje en afstand word ik gek
Kinderen thuis word ik gek van lawaai
Alles doen we vanaf thuis word ik saai
Als alles zo houden word ik dood
Doodkist wordt dichtbij.
Joyce

Longen ziek
Sigaren zijn slecht
Ik rook nog meer
Rookvrij
Gezienus

ostalgisch
					
Een nostalgisch gevoel
Van vroeger lekker dansen
Die kleine Mike van vreger
Niks moet alles mag
Leuke dingen doen
Liefde krijgen en geven
Zin in de dag
Kleine Mike ga maar lekker dansen
Mike

Wegsleepregeling
Boete auto
Betalen in termijnen
Ik schrik er van
Wegsleepregeling

Job

Afspraak te laat

Julia

Muziek

Hoor als
Zie
Ik wil
muts
Verleden koel
Schaatsen koud
Stoer koud
Ik
Ik br br
Camera voel
Eten roken
Sjaal

Edwin

Koel als ijs
Onze brievenbus,			
Geeft ons nieuws
Soms goed, soms slecht
Maar altijd waar!

Man & vrouw
Voor je landen
Voor alle dingen die ik mooi vind
Voor alle mooie dingen
Voor je familie
Voor God
Ik kan niet zeggen ik houd van
Probeer via andere weg
Mijn liefde te laten zien

k voel liefde		
Ik zie een wolk
Vrije rookvrij generatie
Verboden terrein
Dromen over liefde
Verboden toezicht
Vrolijk dromen

Henk en Henk

roeger
wakker
wakker staan
wakker zitten
wakker zitten goed

groepswerk

Jannet

Herman

Vroeger
Vroeger
Vroeger
Vroeger

In 2019 ontstond Corona
Ver weg in China
Het is nu verspreid over de hele wereldbol
Daardoor is de hele maatschappij op hol
Veel mensen komen op de IC
en dat valt helemaal niet mee
Ze zijn begonnen met mensen te vaccineren
maar ze moeten er nog wel veel van leren
Niet iedereen is weg van vaccinatie
daardoor voelen ze dat als discriminatie
je krijgt daardoor een tweedeling in de maatschappij
en voelen veel mensen zich niet vrij
we hopen dat het virus snel weg zal gaan
zodat de mensen overal op de wereld weer kunnen
gaan en staan.

Zvart Argsyan

Mahmoud

Blij – vrolijk
Feest-gezellig-dansen
Luisteren-muziek
Bewegen-kijken
Blijdschap

					

Ik zie
Stad, drukte
Ik hoor
vogelgeluiden, wind in de bomen, golven
Ik ga
wandelen, reizen
Herman

Chen
Los lopen gebied
Los van jij
Los van hem
Los van de riem aan mijn nek
Springen, rennen, poepen doe ik hier vrij
Hier voel ik blij en vrij
Weg auto
Weg gevaarlijk
Voel ik veilig
Hier los lopen
Gebied
Joyce

Nu is het tijd
Tijd om te dansen en lachen
Mannen en Vrouwen
Samen
Als wij elkaar leuk vinden
dan gaan wij trouwen
lijie

Mijn kunstwereld
		
Kunst is mijn verborgen wereld
Waarin ik alleen ben
Waarin ik me verberg
voor iedereen
Ik maak van mijn ideeën
kunstwerken
Ik zet mijn gevoelens en emoties op doeken
Ik voel me gelukkig en vrijdag
Ik kan spelen met fantasieën
En kleuren
Ljubka

Vrijlaten
				
Inrit uitrit
De ingang parkeergarage
De auto laten passeren
Vrijlaten
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