Persbericht
Boekenstoet op de stoep
DIEST – Als afstudeerproject van hun opleiding kleuteronderwijs aan
de UCLL Leuven/Diest werken 8 studenten samen aan een leesbevorderingsproject.
In samenwerking met de dienst diversiteit van onze stad, de bibliotheek, het Huis van het
Kind Diest en de buitenschoolse kinderopvang zorgen ze voor een coronaproof aanbod vol
leesplezier.
Een treinritje door allerlei verhalen
Kwetsbare kinderen een leuke (lees)tijd bezorgen ondanks het coronavirus. Dat is het doel
van de studenten lerarenopleiding van de UCLL. In samenwerking met de dienst diversiteit, de
bibliotheek en het Huis van het Kind van de stad Diest organiseerden ze een ‘boekenstoet op
de stoep’. Sommige gezinnen zijn niet in staat om een verplaatsing te maken. Daarom lezen
de studenten een verhaaltje voor, bij de kinderen thuis. Deze voorleessessies zijn helemaal
coronaproof, want ze gaan buiten op de stoep door of in een parkje vlakbij de woning. Via een
treintje worden de boekjes en spelletjes rondgebracht en de kinderen kunnen er zelfs een ritje
in maken. De verhalen gaan over verschillende thema’s zoals: naar de dokter gaan, je ergens
thuis voelen, over hoe je je voelt en zo veel meer. Ze worden gekozen op basis van de
behoeften van de kinderen en gezinnen. De boeken waaruit verteld en voorgelezen wordt,
krijgen achteraf een plekje in de bibliotheek. Student Julie maakt er verteltasjes bij. Ouders
en kinderen kunnen het verhaal thuis opnieuw beleven dankzij het boek, de figuurtjes van de
personages, de opdrachtjes, … die ze vinden in het tasje. Heel wat kinderen die tijdens corona
niet naar school konden, werden zo uitgedaagd om te lezen.Monique De Dobbeleer, schepen
diversiteit: “We zien hier een mooie samenwerking tussen de studenten van de
lerarenopleiding en de diverse diensten van de stad. Terugdenkend aan onze eigen kindertijd
weten we hoe verwend we ons voelden als iemand de tijd nam om voor ons voor te lezen. De
kinderen die we hier bereiken, leggen we via dit project uitdrukkelijk in de watten. En we
werken op een zeer prettige manier aan hun taalniveau. Mooi, al die inzet!”
Ondersteuning tijdens de zomerperiode met de zomerbabbels
De coronacrisis blijft kinderen raken. Daarom zal de dienst diversiteit, samen met vrijwilligers
en partners, het project “boekenstoet op de stoep” verder zetten tot juni. Vanaf juli werken ze
verder samen met de families en de kinderen tijdens de “zomerbabbels” waarbij er extra
aandacht is voor het welzijn van (kwetsbare) kinderen en jongeren. Tijdens de zomerbabbels
bieden ze extra taalondersteuning en werken ze rond thema’s zoals opvoeding, beweging en
welzijn. José Gonzalez, diensthoofd Diversiteit: “Verschillende organisaties en vrijwilligers
werken aan deze projecten. Het is enkel dankzij hen dat we er als stad in slagen om zoveel
kinderen en jongeren te bereiken. Ontzettend bedankt daarvoor!”

