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'We bereiden 
de kinderen al 
spelenderwijs voor  
op school'

De Taalkaravaan is een heel 
bijzonder stadsproject. 
Studenten gaan twee keer per 
week spelen met de kinderen 
van het woonwagenterrein 
tussen de Vaart en de Dijle 
in Kessel-Lo: zo stimuleren 
ze hen om Nederlands te 
spreken en verkleinen ze 
de stap naar het onderwijs. 
LVN mocht een middag 
mee gaan touwtrekken en 
zakdoekleggen.

We worden opgewacht door Tim 
Huyghe, die het project al vijf jaar 
coördineert vanuit de stad. Rondom 
hem staan vijftien kinderen van twee 
tot twaalf jaar te trappelen om te 
beginnen met de activiteiten. ‘In het 
begin moesten we de kinderen en hun 
ouders overtuigen om mee te doen,’ 
vertelt Tim, ‘maar nu staan ze al een 
uur op voorhand klaar. Ze vinden het 
echt leuk. En we hebben intussen 
ook het vertrouwen van de ouders 
gewonnen. Ze zijn heel dankbaar voor 
het project.’ De achtjarige Kevin is er 
helemaal klaar voor: ‘We komen elke 
week naar hier om te zakdoekleggen 
en touwtrekken.’ Hij komt altijd samen 
met zijn zus Experanza (11): ‘Ik vind 
het plezant hier, vooral krijten en 
verven!’

Voorbereiden op school
Kevin en Experanza gaan naar school, 
maar dat is niet voor alle kinderen 
het geval. Tim: ‘Voor de meeste 
woonwagenbewoners is dat nog niet 
vanzelfsprekend. Ze hebben zelf 
geen schoolcultuur en leren vooral 
ervaringsgericht. Kinderen krijgen veel 
vrijheid om ervaringen op te doen, 
en als tiener dragen ze al een grote 
verantwoordelijkheid. De taal van de 
woonwagenbewoners, het Romanes, 
is bovendien een spreektaal en geen 
schrijftaal. Op school correct leren 
spellen en schrijven is dus ook een 
aanpassing voor hen.’

TOUWTREKKEN EN 
ZAKDOEKLEGGEN OM 
NEDERLANDS TE LEREN
De Taalkaravaan op het woonwagenterrein

Het doel van de Taalkaravaan is om 
de schooldeelname te verbeteren, 
vertelt Tim, terwijl hij alvast een dik 
touw bovenhaalt voor zo meteen. 
‘We willen de stap naar de school 
kleiner maken. Dat doen we door de 
kinderen spelenderwijs Nederlands 
te leren en hen te laten kennismaken 
met de schoolstructuur en -regels. 
Zo maken we afspraken over eten 
en drinken tijdens de activiteiten en 
moeten de kinderen vragen om naar 

de wc te gaan. Doordat ze al wat 
gewend zijn aan die regels, worden 
ze niet afgeschrikt als ze straks naar 
school gaan. Bovendien leren ze samen 
spelen en verbeteren ze zo hun sociale 
vaardigheden.’

Meezingen in het 
Nederlands
En dan kan het touwtrekken 
beginnen – een bloedstollend duel, 
met veel inzet en plezier! Na nog een 
sessie limbo gaat het touw aan de 
kant en zit iedereen klaar voor het 
zakdoekleggen. Student Luigi, vrijwillig 
begeleider bij de Taalkaravaan, legt 
het spel uit - in het Nederlands. 
‘We willen dat de kinderen hun 
Nederlands oefenen, zonder dat ze 
dat zelf echt goed beseffen’, vertelt 
hij na afloop. ‘Dat doen we vooral met 
taalstimulerende spelletjes. Alleen als 
het echt niet anders kan, schakelen we 
even over op Frans. Ik zag daarnet dat 
een Franstalig kind ‘zakdoekleggen’ 
met ons meezong. Da’s eigenlijk al een 
rechtstreeks resultaat van wat we hier 
doen.’

Als we weer naar huis gaan, worden we 
nog even achternagezeten door enkele 
onvermoeibare speelvogels. Ze nemen 
uiteindelijk afscheid van ons met een 
luidkeels ‘tot de volgende keer’ – in 
het Nederlands!




