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Evaluatie bezoek Frankfurt
Op uitnodiging van Iris Vansteenberghe, First Language Coöordinator, bezocht ik 4 november 2006 de
Internationale school in Oberursel-Duitsland.
De opkomst was prima. Veel ouders waren met hun kinderen gekomen en het viel mij op hoe leuk de
kinderen, en ook de ouders, het vonden om een schrijver uit Nederland te ontmoeten. De kinderen hingen
aan mijn lippen en ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om voor de diverse leeftijdsgroepen een afwisselend
programma rond boeken en lezen te brengen. Eerst had ik een groep kinderen voor mij in de leeftijd van
3 tm 8 jaar en later had ik een programma voor de oudere kinderen. Grappig was dat veel jongere
kinderen toen ook nog bleven luisteren.
Tussendoor was er een boekverkoop en toen pas merkte ik hoe belangrijk Nederlandse boeken zijn voor
ouders in het buitenland. Iedereen was erg enthousiast, ouders willen graag dat hun kinderen Nederlandse
boeken blijven lezen en gelukkig had ik dus ook boeken bij mij geschikt voor 3 tm 12 jaar.
Het bezoek was dus in mijn ogen zeer geslaagd. Ook wil ik de organisatie bedanken voor de
hotelovernachting. Echter, zonder zo’n overnachting had ik geen bezoek aan Frankfurt kunnen brengen.
Ik vertrok 4 nov om 9 uur ’s morgens uit mijn woonplaats Reeuwijk, kwam helaas vanwege files onderweg
pas om half 3 aan, en was die middag om 18.15 klaar met het programma. Weer 5 uur terugrijden naar
huis was voor mij geen optie. En dat zijn we in Nederland met lezingen, die via Stichting SSS worden
geboekt, ook niet gewend.
Een voorbeeld: maandagmiddag 5 nov. was ik om 13.00 uur op een school in Zwolle voor 2 klassenbezoeken. Daarna hield ik ’s avonds een ouderavond op de school, was er een hotelovernachting geregeld en
bezocht ik de volgende dag nog meer groepen op dezelfde school.
Ik stel de organisatie dan ook voor om bijvoorbeeld in de toekomst bezoeken aan 2 scholen die bij elkaar
in de buurt liggen, met elkaar te combineren.
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