
 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam/Den Haag, 3 april 2014 

 

'Sprookjesachtig Duits' op Haagse basisschool 
Duitse ambassadeur leest Roodkapje voor 

Voor het eerst gaat een Duitse ambassadeur op woensdag 9 april naar een 
Nederlandse basisschool om in het Duits het sprookje Roodkapje voor te lezen. 
De leerlingen van de Nutsschool Zorgvliet in Den Haag krijgen die ochtend 
Franz-Josef Kremp op bezoek, die hier sinds een jaar ons grootste buurland 
vertegenwoordigt. In het kader van de landelijke campagne 'Mach mit!' zet hij 
zich persoonlijk in om jongeren te enthousiasmeren voor de Duitse taal. Er is 
namelijk al jaren sprake van een teruglopende interesse voor het vak Duits. 
Ook het relatief saaie imago draagt hieraan bij. De Actiegroep Duits, waarin de 
Duitse ambassade met partners als de Nederlands-Duitse Handelskamer, het 
Goethe-Institut en het Duitsland Instituut Amsterdam samenwerkt, wil de 
Duitse taal aantrekkelijker maken voor scholieren. De voorleesactie onder de 
noemer 'Sprookjesachtig Duits' is de aftrap voor de 'Dag van de Duitse taal', die 
een dag later (donderdag 10 april) in heel Nederland zal plaatsvinden. Vanuit 
het hele land zijn hiervoor op de website van de Actiegroep, www.machmit.nl, 
al meer dan 100 acties aangemeld  
 
De persoonlijke inzet van ambassadeur Kremp is bedoeld om kinderen op de 
basisschool op een leuke, speelse manier kennis te laten maken met de Duitse 
taal. Op die manier kunnen ze ontdekken dat beide talen best veel op elkaar 
lijken en dat ze al snel een paar woordjes Duits kunnen spreken en verstaan.  
 
Uiteraard levert deze actie mooie beelden op voor de berichtgeving rond de 
'Dag van de Duitse taal': de ambassadeur wordt in de ambassade opgehaald en 
naar de school gereden in de Mach-mit-Mobil, een oranje BMW die sinds twee 
jaar scholen bezoekt voor een creatieve Duitse les. Ook op andere 
Nederlandse scholen wordt op 9 april Roodkapje voorgelezen in het Duits. 
 
Informatie voor de redactie: 
Wilt u verslag doen van de voorleesactie met de Duitse ambassadeur, neemt u 
dan contact op met de Actiegroep Duits: 
 
Niels Koekoek 
Tel. 070 3114 133 
n.koekoek@dnhk.org 
 


