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Lezen voor baby's - 09/01/2009
De Stichting Lezen heeft
al 1.500 boekpakketten
uitgedeeld aan zeer jonge
kinderen en hun ouders.
Niet om hen snel te leren
lezen, maar omdat het zo
fijn is om al van jongs af
met taal bezig te zijn.
Arune is goed een half
jaar oud. Er zijn zo van
die avonden dat ze
nergens mee getroost kan
worden: wil niet drinken,
wil niet slapen, wil niet
spelen, wil niet op schoot,
wil niet rondgewandeld
worden. Tot mama Ilona
tijdens een luierwissel
toevallig een liedjesboek
openslaat en begint te
zingen: 'Plots vermindert
het huilen. Na drie bladzijden is ze stil, na vijf bladzijden luistert
Arune, zucht van genot en kijkt met ogen vol overgave naar mij.
We zetten liedje na liedje in, tot bladzijde 35. Dan leggen we
Arune opnieuw in de wieg en slaapt ze - eindelijk - in.'
Léon is twee en een half en gaat al een paar maanden op geregelde
tijdstippen mee met zijn moeder Zanne naar de bieb. 'Wij hebben
in Wetteren een fantastische bieb voor ukjes: in de boekentrein
staat alles op hun hoogte', vindt Zanne. 'Toen we laatst naar de
bieb gingen, was Léon heel ongeduldig. Hij trok me mee naar
binnen en riep door de stille leeszaal: "Meekomen, mama, boekje
lezen." De mensen van de bieb vonden het geweldig: zo klein en
al zo nieuwsgierig naar boeken.'
Léon en Arune behoren tot gezinnen die deelnemen aan het
proefproject Boekbaby's van de Stichting Lezen. Sinds september
kreeg dat uitbreiding via de consultatiebureaus van Kind en Gezin:
alle baby's van zes maanden die daar langskomen, krijgen een
infobrochure over boeken en lezen mee naar huis. Die is uiteraard
vooral bedoeld voor de ouders.
In tien gemeenten krijgen de jonge gezinnen er twee babyboekjes
bij, waaronder één zogenaamd 'knisperboekje' - wasbaar in de
machine, asjeblieft! Als die baby's op 15 maanden terugkomen,
zullen ze een bon ontvangen waarmee ze in de bibliotheek een

http://www.nieuwsblad.be/Article/PrintArticle.aspx?ArticleID=G9R24S2UV

7/04/2009

Het Nieuwsblad Online

Page 2 of 2

volgende pakket kunnen afhalen. Van september 2008 tot
september 2009 zullen zo liefst 4.600 jonge kinderen bereikt
worden.
'Ouders reageren erg positief', zegt Jacqueline Poppe, die als
vrijwilligster in een consultatiebureau van Kind en Gezin in Zele
werkt. 'Ik heb nog niet één ouder horen zeggen dat ze het niet
hoefden. Dikwijls maken ze de verpakking hier ter plekke al open
en zie je de baby naar het knisperboekje grijpen: leuk!'
Volgens Majo De Saedeleer, de directeur van Stichting Lezen,
haalt het project ouders over de streep om al heel vroeg met
boekjes te beginnen. 'Ouders denken soms dat je dat pas vanaf een
jaar of twee kunt doen. Maar je hoeft er niet mee te wachten. En
nee, het gaat er niet om de kinderen vroeg te laten lezen. We
willen er geen boekenwurmen, laat staan kleine Einsteins van
maken. Het gaat om het plezier van met beeld en taal bezig te zijn,
om de interactie tussen ouder en kind. Boeken kunnen een warme,
aandachtige betrokkenheid creëren voor kinderen.'
De Stichting Lezen hoopt dat de Boekbaby's ingeburgerd raken in
heel Vlaanderen en Brussel. Voorlopig ontbreken daarvoor de
centen, maar er zijn hoopvolle signalen. Zo stapten negen OostVlaamse bibliotheken op eigen initiatief mee in het project, en ze
krijgen daarbij de steun van hun provincie. (vbr)
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