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Vertalen via internet
Reactie op Icy Tea van
een bijna-native-speaker
Nederlands

In het vorige Pictogramnummer
schreef RC-medewerker Jan
Hemel in de column ‘Icy Tea’
over zijn ervaringen met het
vertalen van een brief in het
Duits via internet. De redactie
ontving de volgende reactie van
Julia Harvey, werkzaam bij het
Talencentrum van de RUG.
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