kind uit een kwetsbare thuis, een
ankerﬁguur zijn. Heel belangrijk
als alles en iedereen nieuw voor
je is: de taal, de leeftijdsgenootjes, de manier van lesgeven enz.
De leerkracht kan het kind extra
helpen en rekening houden met
bijvoorbeeld de taalachterstand,
maar ook de sterktes benoemen.
Het kind is wat achter op taal,
maar kan misschien wel prachtig
tekenen of verhalen vertellen,

gehoord in het land van herkomst.
Die talenten onder de aandacht
brengen, sterkt het zelfvertrouwen
en de veerkracht.
De onderzoekers spraken met
vluchtelingengezinnen – ouders
en kinderen – uit Syrië, Irak en
Afghanistan, maar ook met
experts en hulpverleners, om in
kaart te brengen wat daarbij kan
helpen. De resultaten werden

verwerkt in een boek waarin ook
inspirerende praktijkvoorbeelden
staan én lessen voor de toekomst.
Dat onderwijs daar een belangrijke rol in kan en moet spelen, zal
niet verbazen.
MEER INFO Veerkracht in beweging.
Dynamieken van vluchtelingengezinnen
versterken. Mieke Groeninck e.a. Garant.
26,50 euro

Vertelspel: Wortelen in nieuwe aarde
In het kader van ‘Veerkracht
ondersteunen bij ouders en
kinderen van vluchtelingengezinnen’, maakte het Kenniscentrum
Gezinswetenschappen ook een
vertelspel. Het is het verhaal van
een boom die vlucht en wortelt in
nieuwe aarde. Symbool voor wat
het betekent om uit je thuisland
te vertrekken en te wortelen in
een nieuwe omgeving.
Dertig mooi geïllustreerde kaarten helpen kinderen nadenken
over en verwoorden hoe ze erin
slagen om veerkrachtig te zijn in
de kwetsbare periode van hun
leven. De methodiek van het spel
vindt haar inspiratie bij de Tree
of Life: een methodiek waar de
boom een metafoor is voor het
leven.

Vertrekken en aankomen

Het spel is in de eerste plaats
bedoeld voor kinderen en
gezinnen met een vluchtervaring,
maar het kan ook gebruikt
worden bij kinderen met een
migratieachtergrond, bij gezinsveranderingen of – mits wat aanpassingen – in therapie bij herstel
na trauma. Ook voor andere
kinderen zonder die ervaringen
is het spel zinvol. Het kan de

empathie stimuleren en versterken voor leeftijdsgenoten die het
wel aan den lijve ondervonden en
ondervinden.
De kaarten behandelen de
volgende thema’s: het leven
in het thuisland, vertrekken,
onderweg zijn, aankomen, het
leven in het nieuwe land en de
verbinding met het thuisland.
Met telkens de moeilijke kanten,
maar ook het overlevingsgedrag
en de veerkracht. Ter afwisseling
staan op de kaarten weetjes uit
de bomenwereld (geïnspireerd
op het boek ‘Het verborgen
leven van bomen’) en citaten
van vluchtelingenkinderen uit de
gesprekken naar aanleiding van
het onderzoek.
MEER INFO
Het vertelspel ‘Wortelen in nieuwe
aarde’ kost 20 euro (plus 4,5 euro
verzendingskosten). Bestellen via
kcgezinswetenschappen@odisee.be.
Er is coaching voor leerkrachten en
hulpverleners die met het spel willen
werken op 8/11 in Schaarbeek, 21/11
in Vormingscentrum Guislain in Gent.
Er worden ook groepssessies met
kinderen en jongeren georganiseerd
op verplaatsing. Aanvragen via
kcgezinswetenschappen@odisee.be

“Als een boom naar een nieuwe plek
verhuist, moet er voldoende aarde
rondom de wortels blijven zitten.
Zonder aarde drogen de wortels
onderweg uit. De aarde van het
thuisland helpt de boom ook om in de
nieuwe aarde te wortelen en verder
te groeien. Een boom die verhuisd is,
draagt pas na een hele tijd vruchten.
Dat is normaal. De boom moet zich
aanpassen aan zijn nieuwe plek.”
(Uit: Het verborgen leven van bomen voor
kinderen.)
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