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Christine (63) is voorlezer 
bij anderstalige kindjes

‘Dat uurtje per week 
is erg belangrijk’

‘T
wee jaar geleden zochten de Brede School en de openbare bibliotheek

van Gent vrijwilligers voor ‘Boek op Bezoek’. Dit buurtproject loopt in vijf

wijken van de stad. Van november tot aan de paasvakantie gaan

vrijwilligers thuis voorlezen bij kinderen uit het laatste kleuterklasje. De bedoeling is

de kinderen het plezier te laten ontdekken van verhalen en lezen, en hun

taalontwikkeling te stimuleren. Ik vond dat een zeer zinvol, sociaal project en

stelde mij meteen kandidaat. De kindjes worden geselecteerd via een

‘brug!guur’ in de school. Het project richt zich vooral tot kinderen met een lichte

taalachterstand of kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Vorig jaar las ik

voor aan een Marokkaans jongetje. Dit jaar is Carmen, een Chinees meisje van

zes, mijn voorleeskindje. Tijdens mijn eerste bezoek hou ik het allemaal heel

speels. Ik leg uit dat ik helemaal geen schooljuf ben, maar iemand die gewoon

graag voorleest aan kinderen. Ik neem boekjes mee waar geluid uit komt, of een

prentenboek waarin ze dingen moeten zoeken. Door dat speelse element erin te

brengen, krijg ik vrij snel contact met het kind. Naarmate ik mijn voorleeskindje

beter leer kennen, begin ik ook met kleine leesboekjes of prentenboeken met

woordjes. Ik stimuleer het kind om de woordjes na te zeggen. Die interactie is

heel plezierig!’

‘Bij Carmen begon ik in oktober met voorlezen. Ik merk dat zij al een grotere

woordenschat hee" en vooral dat zij socialer is geworden. De brug!guur had mij

gezegd dat Carmen een erg gesloten kindje was. Maar tegenover mij is zij

helemaal opengebloeid: ze staat al te springen bij de deur en begint dan

spontaan te vertellen. Ook die individuele aandacht is belangrijk: ik geef

complimentjes als ze iets goed doet en dat sterkt haar zelfvertrouwen.’

‘Zelfs de ouders geraken er echt bij betrokken. In het vorige gezin kwam het

jongetje op zeker ogenblik zelf met Marokkaanse boekjes aandraven. Zijn vader

las dan voor en het kind ‘vertaalde’ dat voor mij. De vader deed zijn best om mij

in mijn eigen taal te begroeten. We zijn ook eens samen met zijn zoontje naar de

bibliotheek gegaan om enkele prentenboeken uit te zoeken. Ik doe dit nu twee

jaar en heb eigenlijk alleen maar positieve ervaringen. Ik voel mij echt welkom bij

mijn leeskindjes en hun familie.’

‘Ik ga gewoonlijk een uurtje voorlezen. Het eerste kwartiertje laat ik het kind

gewoon wat vertellen. Wat hee" ze gedaan op school? Zijn er leuke dingen

gebeurd? Het echte voorlezen beperk ik tot een halfuur omdat zulke kleintjes

zich niet veel langer kunnen concentreren. Daarna blijf ik nog een kwartiertje

napraten met het kindje en de mama of papa. Want ik ervaar zeer veel

dankbaarheid van de ouders. De meeste ouders – zelfs al spreken ze zelf onze

taal amper of helemaal niet  – vinden het echt belangrijk dat hun kind wel goed

Nederlands leert spreken. Niet alleen het kind vaart hier wel bij, ik vind dat

voorleesuurtje ook zeer verrijkend voor mezelf. Je ontdekt dat een aantal

vooroordelen tegenover migrantengezinnen niet kloppen. De twee gezinnen

waar ik kwam, willen zich écht integreren, maar het ontbreekt hen vaak aan de

juiste middelen. Je wordt ook even ondergedompeld in een andere cultuur en

dat is boeiend. Maar je voorleeskindje zien lachen, is toch de mooiste beloning!’

Meer info over ‘Boek op Bezoek’: Bibliotheek Gent, Graaf van Vlaanderenplein 40, 

9000 Gent.  Tel. 09/266.70.10 of bibliotheek.communicatie@gent.be

‘I
k kom uit een gezin met tien kinde-

ren en ben opgegroeid met ver-

halen. Mijn mooiste jeugd-

herinneringen gaan terug naar die

avonden dat we met z’n allen rond de

kachel zaten en mijn ouders verhalen

vertelden over de oorlog. Mijn broers

hadden ook een poppenkast waarmee

ze rondtrokken. Als kind vertelde ik de

griezelverhalen door aan andere kinde-

ren. Mijn passie voor verhalen is altijd ge-

bleven. En toen ik acht jaar geleden ziek

werd en minder moest werken, ben ik

mij in verhalen gaan verdiepen. Ik trok

van het ene internationale vertelfestival

naar het andere en volgde vertelcursus-

sen. Een goede verteller is voor mij ie-

mand die niet letterlijk een verhaal

‘voorleest’ of ‘van buiten leert’ maar het

met beeldende beschrijvingen vertelt,

zodat er zich in de hoofden van de luis-

teraars ook beelden vormen. Mijn eerste

voorstelling organiseerde ik in mijn eigen

woonkamer. Het werd een groot succes

en dat moedigde mij aan om ermee

door te gaan. Zeven jaar geleden be-

sloot ik dan ‘professioneel’ verhalenver-

telster te worden als zelfstandige in

bijberoep. Ik organiseer nu vertelwande-

lingen op verzoek, geef workshops ver-

tellen en voorlezen...’

‘Van 2008 tot 2011 werkte ik samen met

collega-verteller Fred Versonnen (Schob-

bejak) aan het project ‘Verhalen met

het strikje’. Wekelijks trokken we naar

een rust- en verzorgingstehuis in Leuven

Rien (55) is 
‘verhalenvertelster’ 
in rust- en 
verzorgingstehuizen

‘Elke mens
die ster", 
is als een 
bibliotheek
die afbrandt’
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