Dit jaar laten we in elke editie van Dovennieuws horende ouders aan het woord. Ze delen met ons hun
ervaringen over hun ontmoeting met Dove rolmodellen en Vlaamse Gebarentaal in één van onze initiatieven. Het gaat om VGT Doe Mee of de cursus Leren Visueel Communiceren in VGT met dove baby’s en
peuters. In deze Dovennieuws geven we het woord aan de familie van Simon. Heel wat familieleden van
hem namen deel aan de cursus Leren Visueel Communiceren in VGT met dove baby’s en peuters.
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De familie van Simon

Volgt de cursus Leren Visueel Communiceren met Dove Baby’s en Peuters
Even voorstellen: opa Harry, grootva Wilfried, oma Angèle, tante Leni, meter Ilse en tante Annick,
kortom ‘de familie van Simon’. Simon is een flink kereltje van bijna 1 jaar dat ons leven sinds kort
een andere wending heeft gegeven.
Toen Simon 6 weken was, ontdekten we via de Kind&Gezin-test dat Simon doof is. Na enkele
onderzoeken bleek dat dit te wijten was aan een CMV-infectie tijdens de zwangerschap.
Simon zal een CI krijgen, maar al snel beseften we dat extra ondersteuning
Het gevoel dat we niet alleen zijn door middel van visuele communicatie heel belangrijk is.
Saskia en Kristof (de ouders van Simon en respectievelijk (schoon)zoon,
en de hoop die we krijgen door
(schoon)dochter, broer en goede vriendin van de ‘familie van Simon’)
de andere kinderen te zien evovolgen zelf een andere cursus (gebarentaal) en stuurden de link voor de
lueren, geeft ons elke week weer cursus Leren Visueel Communiceren met Dove Baby’s en Peuters door
naar familieleden en vrienden die dicht bij Simon staan. Deze cursus zou
meer kracht om er stevig tegenons leren omgaan met dove baby’s en zou ons de basis van gebarentaal
bijbrengen. We moesten op zaterdagochtend gedurende 8 weken wel om
aan te gaan.
9.30 uur paraat staan in de Haantjeslei bij Madosa, maar dit leek ons op het
eerste gezicht geen onoverkomelijk probleem.
Onze verwachtingen waren groot en toch ook onzeker, want wat moesten we eigenlijk verwachten? We werden door enkele vriendelijke mensen ontvangen en al snel leerden we onze lesgeefsters Liesbeth en Mieke en de tolk Johan beter kennen.
We werden in de eerste lessen wegwijs gemaakt in de dovenwereld en leerden de beginselen van
gebarentaal. Vooral woordjes die we echt nodig hebben voor onze kinderen: speelgoed, emoties,
dieren, …
Maar het allerbelangrijkste dat de meeste onder ons ervaren tijdens de cursus – en dan spreek
ik niet alleen in naam van de familie van Simon, maar vanwege alle deelnemers - is het contact
met andere ouders en familie van dove of slechthorende kindjes. Het gevoel dat we niet alleen
zijn en de hoop die we krijgen door de andere kinderen te zien evolueren, geeft ons elke week
weer meer kracht om er stevig tegenaan te gaan. En dan bedoelen we ook met Simon natuurlijk,
wij zijn volledig klaar om hem op te vangen, op hem te babysitten, met hem te spelen, hem te
begrijpen, kortom: te communiceren!
Annick Van Son
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