COLUMN:
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 editie geven we het woord aan de ouders van Arwen en Rohan, beide
kindjes gingen mee op kamp met Kedokids en VGT Doe Mee.

Op Wereldreis met Kedokids en VGT Doe Mee

Kamp, kamp, kamp… iets waarvan wij als ouders van Arwen (bijna 6 jaar) en Rohan (4 jaar en slechthorend rechts en doof links)
niet dachten om deze zomer al mee in aanraking te komen.
Ik had de affiche van ‘Wereldreis’ al wel enkele keren zien passeren op de Facebookpagina van Kedokids, maar toen stond er
nog dat je minimum 5 jaar moest zijn, dus had ik er verder niet
naar omgekeken.
Tot op de ontmoetingsdag op 29 juni die georganiseerd werd
om het contact te bevorderen tussen horende en dove/slechthorende ouders en horende en dove/slechthorende kinderen tot 4
jaar, gegroeid vanuit het project ‘mijn baby is doof’.
Kedokids ondersteunde er met begeleiding en een geweldig
lieve begeleidster die we kenden van de ontmoetingsweekends
met Vlok-ci vroeg ons of de kinderen niet meegingen op kamp.
Mijn eerste reactie was dat ze te jong waren, maar direct erna
kregen we bevestiging dat ze toch mee mochten omdat de
leeftijdsgrens was verlaagd tot 4 jaar.
Toen kwamen de twijfels… De periode was een beetje ongelukkig, we hadden net een week vakantie aan zee geboekt. We
konden natuurlijk wel even op en af gaan, maar was dat niet te
omslachtig dan? Ze zijn ook nog zo jong?
We hadden heel wat vragen en zijn direct meer informatie gaan
opzoeken. We maakten hier en daar al enkele nieuwe ‘vrienden’
en hebben alle voor en nadelen op een rijtje gezet.
Het mailtje werd uiteindelijk verstuurd en de betaling uitgevoerd, nu konden we niet meer terug. Even later kwamen de bijlages: medische fiche en de benodigdheden. Mijn oog viel direct
op ‘slaapzak’. Ojee dat hadden we dus niet, niet dat het moeilijk
te vinden is, maar de herinneringen aan eigen kampen kwamen
naar boven. Ik was indertijd toch wel iets ouder geweest. Het
waren natuurlijk ‘maar’ 3 nachten, maar toch. Hadden we wel de
juiste beslissing genomen?

De maandkalender (een kalender met elke dag een pictogram
of foto van de activiteit van de dag zoals school, opvang, thuis,
vakantie, …) van de kinderen werd aangepast en de zenuwen
groeiden. Niet gemakkelijk om je kinderen gerust te stellen,
terwijl je zelf en ook je omgeving twijfelt, maar ik denk wel dat
ze er niet te veel van gemerkt hebben.
Het weekje zee werd een midweek, de slaapzakken werden
gehaald en de koffers werden uitgepakt en ingepakt. Het was
zover…
Na een tocht door een mooie bosrijke omgeving zagen we de
check-in, de plaats waar we de bagage mochten neerzetten. We
kregen een hartelijke ontvangst van alle bekende en onbekende
begeleiders. Stilletjes en wat onwennig namen we, net zoals
onze kinderen, alles een beetje op. Koffie, een koekje, een paar
gesprekken en enkele gebaren deden de zenuwen wat kalmeren.
Spannend, spannend, spannend… De medische fiche werd
overlopen en niet veel later volgde nog een snelle zoen en weg
vlogen ze, met hun armen wijd gespreid zoals een vliegtuig op
wereldreis.
Nog een paar blikken achterom,
maar de kinderen keken al lang
niet meer om. Het aftellen naar
zondag was begonnen. Zouden
ze niet eerder bellen? Stel dit?
Stel dat?
Er volgde inderdaad een telefoontje, er waren veel muggen op kamp en vooral Arwen
reageerde er wel heftig op. Zelf
leek ze er niet zo een last van te
hebben, maar we overlegden
best even. De huisarts werd
gebeld en er werd naar de apoDe muggenbeet
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altijd zijn zin krijgen of eerste zijn of alles winnen en Arwen…
ja, het verlegen ‘echte’ meisje was langzaam een beetje open
gebloeid. Ze hadden onze kinderen echt wel leren kennen en
dat waarderen we als ouders heel erg. We hebben er allemaal
veel van geleerd.

theek gegaan, ze hielden ons op de hoogte via telefoon en sms.
De foto maakte ons wel wat ongerust en dat na 1 nachtje kamp,
nog twee nachten te gaan, zou dat wel lukken?
Ondertussen werd er een Facebookpagina geopend waar we
onze pagadders een beetje konden volgen. Waauw! Een groot
respect voor iedereen! De foto’s spraken boekdelen, je ziet er
iedereen op genieten, we waren weer wat gerustgesteld.
We bleven ons natuurlijk wel zorgen maken om de muggenbeten omdat we al eerder hadden gezien hoe heftig onze kinderen
er op konden reageren. Eerlijk gezegd was ik het liefst van al
naar daar gereden maar tja wat dan? Ik weet het niet! Je wilt als
ouder natuurlijk niet dat je kind ergens last van heeft, hoe goed
de omringende zorgen ook zijn.
Wat ben ik blij dat ik het toch heb kunnen loslaten en vertrouwen, want het mag gezegd worden, iedereen heeft het fantastisch gedaan!! Ja we waren wel een beetje te vroeg zondag
(een kwartiertje), maar de kinderen kwamen niet (zoals in mijn

dromen) naar ons toegestormd om te knuffelen. Neen, ze zagen
dat we er waren en gingen lustig door met hun knuffelspel. Een
teken dat ze zich volledig goed in hun vel voelden, niet?
De begeleiding was ook eerlijk, we weten hoe onze kinderen
niet zonder elkaar maar ook niet met elkaar kunnen omgaan. Er
was wel eens een kleine strubbeling geweest en Rohan vertelde
eerlijk dat hij een klein beetje stout was geweest. Hij kon niet
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We kregen nog een afsluitend toneeltje te zien van elke groep
en daarna ontvingen de kinderen een diploma en een persoonlijk vlagje met enkele woorden over henzelf als persoon.
Prachtig!
De kinderen zelf waren moe en voldaan, na 5 minuten lag Rohan
al te slapen in de auto. Thuis kregen we veel verhalen te horen
en ja ja de kinderen smeren hun boterhammen zelf en eten alle
korstjes op. Wow, wat zijn ze groot geworden op die paar dagen!
Na het kamp werd er nog geïnformeerd naar de muggenbeten
en hoe het met de kinderen was, wat wil je nog meer?
Ik vind het kamp een echte aanrader voor iedereen!!

Echt! Hoezeer ik ook getwijfeld heb voor en tijdens het kamp,
hoemeer ik nu overtuigd ben van de enorme meerwaarde voor
ons allen en dan heb ik het nog niet over de nieuwe vriendschappen en contacten die alleen maar kunnen groeien in de
toekomst.
Bedankt! Echt, heel erg bedankt!
Geert en Kathleen, papa en mama van Arwen en Rohan.
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