
3  Lions houdt Lezen en Schrijven met stip op de agenda!  
 
Vanuit de commissie Lions Lezen en Schrijven stimuleert onze districtscoördinator 
Anneke Elenbaas van Ommen, via de zonebijeenkomsten alle clubs binnen ons district, 
om blijvende aandacht te besteden aan het bestrijden van laaggeletterdheid. Het doel is 
clubs aan te sporen contacten te leggen met verschillende partners in hun gemeente, 
onder andere de bibliotheek, ziekenhuis, bedrijfsleven, instellingen voor welzijn en 
onderwijs.  Partners die allemaal op hun eigen wijze gezamenlijk een punt willen zetten 
achter laaggeletterdheid! Daartoe is het van belang dat iedere club een contactpersoon 
Lezen & Schrijven heeft, die ervoor zorgdraagt dat laaggeletterdheid in de Lions 
bijeenkomsten met regelmaat op de agenda komt.  
Inmiddels heeft zich in aansluiting op haar bezoek aan de zones, een aantal 
contactpersonen gemeld. Het begin is er.  In de komende maanden worden er weer 
afspraken gemaakt met zones, die nog niet door haar bezocht zijn of zones die nogmaals 
graag dit thema willen behandelen en verdiepen.  
Verder wil ik in deze nieuwsbrief een oproep doen aan de clubs, die nog geen bijdrage 
hebben geleverd aan de actie ‘Voor elk kind een boek’, dit alsnog te doen.  
Van de 70 clubs in ons district hebben we nog maar van 16 clubs een donatie mogen 
ontvangen. Dus kom op! Laat de kinderen van de voedselbank niet in de kou staan! 
Waarom?  
 

Meer lezen:  
Vanuit de wetenschap, dat een kwart van alle leerlingen 
de basisschool verlaat met een leesachterstand van 2 jaar, 
heeft de landelijke commissie Lions Lezen en Schrijven de 
afgelopen maanden volop aandacht gevraagd voor de 
actie “Voor elk kind een boek”. Gericht op preventie van 
laaggeletterdheid. Voorkomen is beter dan genezen. Het 
niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen zorgt ervoor 
dat mensen lastiger mee kunnen komen in onze 
maatschappij en dat de kans op het vinden van betaald 
werk een moeilijke exercitie wordt. 
Voor u is het lezen van een bijsluiter van medicijnen, het 
kunnen WhatsAppen, geld pinnen of een brief lezen van 
een overheidsinstantie wellicht geen probleem. Dat is 
mooi, maar voor zo’n 2.5 miljoen mensen van 16 jaar of 
ouder is dit een moeizame opgave. In Nederland is twee 
derde van deze groep laaggeletterden geboren en getogen 
in Nederland. De Lions richten zich samen met andere 

organisaties op het doorbreken van het taboe op laaggeletterdheid en toeleiding naar 
gerichte scholing. Bedrijven en instellingen worden gestimuleerd aandacht te geven aan 
Taalscholing op de werkvloer. Tijdens de Week van de Alfabetisering, van 3 tot en met 9 
september jl., zijn diverse bedrijven & organisaties in verschillende gemeenten actief 
geweest om Laaggeletterdheid op de kaart te zetten. Hierbij speelden Taalambassadeurs, 
ex-laaggeletterden, een belangrijke rol. Bij heel veel van deze evenementen waren Lions 
betrokken, onder meer als ondersteuner van de Taalambassadeurs. Ter kennisname 
hierbij de nieuwsbrief van Stichting L&S ‘Het is voorbij.. die mooie zomer.. En de Week 
van de alfabetisering!’. Een mooie samenvatting van diverse activiteiten en acties, om te 
kunnen delen met alle Lions clubs in ons district. 
https://www.weekvandealfabetisering.nl/nieuws/het-is-voorbij.-die-mooie-zomer.-maar-
ook-de-week-van-de-alfabetisering 

 
 


