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De leukste en nieuwste serie voor
nieuwkomers: WoordWinst 2
Was je groot fan van onze eerste WoordWinst-reeks? Of ben je al tijden op zoek naar een
goede serie op A1/A2 niveau met thema’s die zich ontlenen aan inburgering? Dan hebben
we leuk nieuws, want Eenvoudig Communiceren heeft een nieuwe serie: WoordWinst2.
Wederom geschreven op basis van de welbekende en alom gewaardeerde woordenlijsten
van Boom NT2.
WoordWinst 2
WoordWinst 2 is een serie van tien makkelijk te lezen verhalen, geschreven door NT2docent Johan van Caeneghem. De geïllustreerde reeks (illusraties door Rowan van Gemen)
is bedoeld voor (jong)volwassenen die op A1/A2-niveau Nederlands lezen en leren. Elk
boekje (€10,95 per stuk) heeft ongeveer 48 pagina’s en 1500 woorden. In augustus
verschijnen de eerste 3 delen van WoordWinst 2: Eerlijk, Liefdesverdriet en Op de markt.
Eerlijk

Liefdesverdriet

Op de markt

Ines vindt haar nieuwe baan! Ines
is 22 jaar en woont sinds haar
vijftiende in Nederland. Haar
familie komt uit Marokko. Ines
gaat graag naar de sportschool.
Ze is er zo vaak dat Bart, de
eigenaar, haar al kent. Ines heeft
geen werk. Ze solliciteert elke
dag, maar ze vindt geen baan.
Dan krijgt ze een baantje als
oppas voor de 6-jarige Pam. Niet
helemaal wat ze wilde, maar het is
werk. En dan heeft ze opeens
mazzel!

Ellen krijgt haar jeugd terug
Meester Gregory komt uit
Suriname. Zijn vrouw werkt ook
op school, bij de administratie.
Vandaag geeft meester Gregory
aardrijkskunde. Een van zijn
leerlingen is Ellen. Zij is nogal
bijdehand. Het verbaast meester
Gregory dan ook niet als hij Ellen
na schooltijd met een veel oudere
jongen ziet. Maar als ze
vervolgens niet meer naar school
komt, vraagt hij aan Ellens
moeder wat er aan de hand is.

Wie maakt me los? Yero komt uit
Angola en staat op de markt. Hij
verkoopt elektrische apparaten.
Yero kent veel mensen en is altijd
vriendelijk. Op een dag loopt
iedereen zijn kraam voorbij. Er is
een nieuwe verkoper, en die is
veel goedkoper. Yero snapt er
niets van en gaat eens kijken bij
zijn concurrent. Het is Suzan, een
vrolijke vrouw. Raakt hij nu zijn
inkomen kwijt?

WoordWinst
Logischerwijs is WoordWinst 2 het vervolg op onze eerdere
serie WoordWinst, die ook werd geschreven door Johan
van Caeneghem. Met WoordWinst leren nieuwkomers
lezen op A1 niveau, met WoordWinst 2 lezen ze zichzelf
naar A2 niveau.

Over Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Lezen is voor iedereen. Dat is het motto van Eenvoudig Communiceren. Al 25 jaar geeft de
uitgeverij boeken, kranten en lesmateriaal uit in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands.
Speciaal voor jongeren en volwassenen die niet zo sterk zijn in lezen en schrijven.
Laaggeletterdheid
In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken
als online een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier
invullen, zijn voor hen een grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig
Communiceren zich continu in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van
laaggeletterden, en voor het bevorderen van kansengelijkheid in het algemeen.

