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Peter
De muzikale voorstelling Peter en de
wolf staat van vrijdag tot en met zondag
in Carré. Het beroemde sprookje van
Prokofjev wordt verbeeld en gespeeld
door tien dansers, twaalf muzikanten en
verteller Tom Van Landuyt. Er zijn ver-
schillende tijden, kaarten vanaf € 17.

www.carre.nl

boek

Als de
Boeddha
kinderen had
is een boek
voor ouders
die zoeken
naar een
meer spiritu-
ele, boed-

dhistische invulling van de op-
voeding. Helemaal in de ik-
vorm schrijft psychotherapeute
Charlotte Kast over ouderschap
dat moet bijdragen aan een
vreedzame wereld. Thema’s in
het boek zijn onder meer veilige
gehechtheid van kinderen, kin-
derontwikkeling, wij-denken,
vraagtekens zetten en je beste
zelf worden.

Ook aan praktische zaken als
eten is een hoofdstuk gewijd. Zo
adviseert Kast ouders om be-
werkte producten en etenswa-
ren die veel suiker bevatten te
weren, al mag je best een keer
zondigen.

MARIEKE MONDEN

Charlotte Kast: Als de Boeddha
kinderen had,
Gottmer, €12,95

Ziekenhuis
Doktertje spelen, maar dan echt. Het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis zet zaterdag de deu-
ren open voor nieuwsgierige kinderen en ou-
deren. Ogen worden getest en de bloeddruk
wordt gemeten, maar iedereen mag ook een
kijkje nemen in een operatiekamer en op de
spoedeisende hulp. Van 11 tot 16 uur, gratis.

www.olvg.nl/opendag

Vreedzaam
opvoeden

Marco Kunst
maakt in De
sleuteldra-
ger heerlij-
ke, beelden-
de zinnen
die zijn lezer
de spannen-
de magische
wereld van

het koninkrijk Myr inslepen.
Hoofdpersoon Timeo leeft in
het woud rondom Myr en ziet
daar hoe de Gruwel ontwaakt:
een plantendeken die golfde en
krioelde. Samen met Manou,
die hij in het woud ontmoet,
gaat hij naar de koning om het
verstenen van de mensen tegen
te gaan.

Filosoof en schrijver Kunst
schreef eerder voor kinderen,
onder meer de avonturenboe-
ken Gewist en Isa’s droom.

MM

Marco Kunst: De sleuteldrager,
Lemniscaat, €14,95

Magische
vertelling
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prinsen en prinsessen

Genieten
Natuurlijk! Het is een fijn en rust-
gevend moment dat de band tus-
sen ouders en hun kind bevordert.
Bovendien zijn het die kleine
momentjes in het leven waarop je
beseft dat je gelukkig bent; genie-
ten hoe je kind aandachtig naar je
zit te luisteren. Natuurlijk is het
ook een prettig moment voor het
kind zelf. Vroeger vond ook ik het
erg fijn om voorgelezen te worden
voor het slapengaan. Het kal-
meert en helpt om lekker in slaap
te zinken.

Boris Lyppens, scholier (17)

Meer dan voorlezen
Ik promoot bij ouders een positie-
ve en coöperatieve houding ten
opzichte van taal en alles wat
daarmee te maken heeft. Dat be-
helst meer dan voorlezen. Ga in
gesprek met je kind, luister écht
naar je kind, stimuleer een be-
trokken houding bij de wereld,
geef antwoord op vragen, ga op
onderzoek uit. Schrijf samen een
kaart aan iemand, en – inder-
daad – lees dagelijks voor. Een
prachtig ritueel. Lees zelf ook en
laat zien dat lezen leuk is.

Patty Roos (34),
leerkracht basisonderwijs

Ook de krant
Voorlezen hoeft niet alleen uit
een kinderboek. Wij hebben de
gewoonte ontwikkeld om ook
voor te lezen uit de krant, uit een
kookboek, uit het boek dat je zelf
leest (Vochtige streken is geen
aanrader, het censuurmechanis-
me in mijn hoofd raakte in de
knel) en uit prentenboekjes.
Daarmee kom je als ouder mak-
kelijk aan de benodigde voorlees-
uren en het is erg leuk. Vaak is
het best een uitdaging om een
stuk over de eurocrisis of Arabi-
sche Lente in kindertaal te verta-
len. Lees alles wat vast- en loszit
voor. Ook in de auto, langs de
snelweg, stikt het van de moge-
lijkheden. Pas wel op, partners
willen hier nog wel eens gek van
worden. Voor de rest: dikke pret!

Tarik Yousif (35), vader

Voor de tent
Terwijl ik dit stukje tik, leest mijn
man onze zoon van negen jaar
voor. Die kan prima zelf een boek

lezen en doet dat ook, maar voor-
lezen vindt hij ook nog heerlijk.
We pakken nu boeken die wat
dikker of moeilijker zijn. Al vanaf
hun babytijd lezen we voor: boek-
jes kijken, simpele rijmpjes en zo
verder. Onze dochter las vroeger
langzaam, maar met haar intelli-
gentie is niks mis. Dan las ik één
of twee hoofdstukken voor en
dan las zij er één zelf. Nu is ze der-
tien, leest ze dikke boeken en
levert ze korte recensies aan de
boekwinkel. Op vakantie kiezen
we een spannend boek en dan le-
zen we ’s avonds met een klein
lichtje bij de tent. Ik raad iedere
ouder aan vaak en lang te blijven
voorlezen.

Mildred Theunisz (46), moeder

Vreemd
Een beetje vreemd, ouders voor-
schrijven dat zij hun kinderen
moeten voorlezen. Iedereen die
heeft ervaren hoe een kind kan
genieten van een leuk en span-
nend verhaal, de intimiteit kent
die er tijdens het voorlezen met je

kind ontstaat, erkent de nood-
zaak. Nog los van de aansporing
die je kind krijgt om later zelf een
boek ter hand te nemen. We kla-
gen zo vaak over het gebrek aan
de taalvaardigheid bij onze kin-
deren. Welke ouder wil die taal-
vaardigheid nou niet stimuleren?

Milly van Stiphout-Croonenberg
(71), moeder en grootmoeder

Avondritueel
Voorlezen is goed voor de ontwik-
keling en de band tussen ouder
en kind. Samen lezen geeft rust
na de dag en structuur aan het
avondritueel. Het is goed voor de
taalontwikkeling, maar het be-
langrijkste is dat ouder en kind
hun aandacht bij hetzelfde heb-
ben en daardoor elkaar goed be-
grijpen, zelfs als het kind nog niet
kan praten. Dit geeft het kind ver-
trouwen in de ouder en versterkt
de band. Het fysieke contact doet
de rest. Begin met samen lezen als
het kind enkele maanden oud is
en houd vol tot twaalf jaar.
Roos van Soomeren (33), moeder en

pedagoog bij de Opvoedpoli

‘Laat zien dat lezen leuk is’

ILLUSTRATIE NATHALIE OTTER

We leggen wekelijks een stelling
voor aan ons panel van scholier,
vader, moeder, leerkracht,
opvoedkundige en grootouder.

Ouders moeten vaker en
langer voorlezen


