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Wij, Marrit van Luxemburg (Met Marrit) en 
Inge Olivier (Taal voor twee), bieden thematische 
kunst & klets workshops aan.
 
Doelgroep: Mensen die Nederlands leren (NT2-ers)

Tijdens de workshops zullen de deelnemers aan de 
slag gaan met de Nederlandse taal door middel van 
activerende werkvormen en daarnaast zullen zij een 
Mixed Media kunstwerk maken.
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Voor de kunst & klets workshops worden thema’s 
gekozen die van waarde zijn voor de taalleerders. 
Denk aan een onderwerp als 'Nederland' of 
'seizoenen'. In overleg kiezen we iets passends!

We bieden een compleet verzorgde workshop aan, 
waarin kunst (expressie) en taal worden 
gecombineerd en afgewisseld.
Graag komen we bij u op locatie; voor de 
taalleerders veelal een bekende plek.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op!
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spotMijn naam is Inge Olivier en ik ben gecerti-

ficeerd NT2-docent. Ik geef les aan 
inburgeraars, expats, arbeidsmigranten en 
anderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. 
Deze lessen geef ik in bedrijven, op taalscholen en bij 
mensen thuis. Daarnaast verzorg ik voor verschillende 
bibliotheken taalactiviteiten als taalcafés, leesclubs en 
trainingen voor taalvrijwilligers.

Als mensen de taal leren, gaan er deuren open! Ik 
vind het mooi om daar aan te kunnen bijdragen. Ik 
ben altijd op zoek naar manieren om mensen te laten 
ervaren dat leren leuk is!

Inge Olivier
NT2-docent
Tel. 06 496 16 930
taalvoortwee@gmail.com
www.taalvoortwee.nl

mailto:taalvoortwee@gmail.com
http://www.taalvoortwee.nl/


Mijn naam is Marrit van Luxemburg en ik geloof dat 
kunst en creativiteit mensen blij maken. Mensen die 
creatief aan de slag gaan, raken geïnspireerd en 
enthousiast. Mensen ontspannen als ze de gelegenheid 
krijgen om te proeven aan hun eigen kunstzinnigheid! 

Als beeldmaker maak en bedenk ik graag mixed media 
art. Hierbij gebruik ik verschillende materialen. Van 
verf en garen tot aan papiersnippers en kralen. 
Ik creëer vaak 'net even anders' dan wat gewoon is. 
Sommige projecten en ideeën vertaal ik naar een 
workshop of knutselpakket.

Marrit van Luxemburg
Mixed Media Beeldmaker
06 - 33 72 87 59
contact@metmarrit.nl
www.metmarrit.nl

mailto:contact@metmarrit.nl
http://www.metmarrit.nl/

