Interview voor vriendennieuwsbrief Bibliotheek.
1. Kun je jezelf kort voorstellen.
Mijn naam is Kitty Rietman, ik ben 58 jaar en woon in Beverwijk. Ik heb twee volwassen dochters en
ben ruim 35 samen met mijn man. Sinds vorig jaar zomer ben ik gestopt met werken. Daarvoor
werkte ik als groepsleidster bij Heliomare op de afdeling Vroegbehandeling (peuters).
2. Wat waren je beweegredenen om vrijwilliger te worden (van de VoorleesBV?)
Zelf lees ik erg graag en veel, al sinds mijn jeugd. Door te lezen maak je kennis met andere zaken dan
je in het dagelijks leven tegenkomt. Je kunt daar veel plezier aan beleven, en van leren. Dit gun ik
iedereen, en vooral kinderen met een taalachterstand. Zij kunnen hun woordenschat en leefwereld
vergroten door plezier te krijgen in lezen. Veel lezen stimuleert de algehele ontwikkeling.
Sinds ik gestopt ben met werken verveel ik me geen moment. Maar, ik mis de onbevangenheid van
peuters en het bezig zijn met hun ontwikkeling, wel een beetje. In kranten en op sites waar
vrijwilligers gezocht worden ben ik een beetje rond gaan kijken of ik iets geschikt tegen kwam.
3. Hoe wist je van het bestaan van de VoorleesBV? Hoe kwam je ermee in aanraking?
Al toen ik nèt gestopt was met werken las ik al iets over de Voorlees BV in de krant. Dit leek mij
enorm leuk om te gaan doen. Omdat ik niet direct weer nieuwe “verplichtingen” wilde aangaan,
maar eerst goed tot rust wilde komen, heb ik destijds niet gereageerd. Maar het bleef wel door mijn
hoofd spoken, en toen ik onlangs weer een oproepje tegenkwam heb ik direct gereageerd en een
mail gestuurd. Al snel kreeg ik een uitnodiging voor een gesprek, het balletje ging rollen en ook al
weer vrij snel daarna was ik gekoppeld aan een voorleesgezin. Ik had er direct heel veel zin in, en
inmiddels ben ik al een paar keer thuis geweest bij een gezin met twee blije meisjes, die erg genieten
van het voorlezen, net als ik!
2. Hoe lang ben je al vrijwilliger?
Nog niet zo lang, eigenlijk nog maar een paar weken, maar ik zou het nu al niet meer willen missen.
3. En wat vind je ervan tot nu toe? Kun je een dag uit het leven van.. beschrijven? (denk aan
voorbereiding, bezoek, vervolg).
Mijn enthousiasme is nog steeds even groot. Het is zó leuk om met twee meisjes te lezen, te zingen
en spelletjes te doen! Ik geniet erg van het plezier dat de twee peuters hebben, van hun
opmerkingen, hun initiatieven en het enthousiasme waarmee ze nieuwe woorden herhalen.
Vóór ik naar het gezin toe ga, zoek ik in de bibliotheek boekjes uit die me geschikt lijken. Thuis lees ik
die eerst zelf (ik vind kinderboeken nog steeds leuk om te lezen…) en dan bedenk ik ondertussen
welke vragen ik erover zou kunnen stellen, welke liedjes ik kan zingen en welke materialen ik erbij
mee zou kunnen nemen.
Bij het boekje “Dribbel en de ballon” had ik bijvoorbeeld zelf twee ballonnen mee genomen. Die blies
ik op en liet ze door de kamer vliegen. Dat was dikke pret, met veel geschaterlach. Na een aantal keer
heb ik de ballonnen dicht gemaakt en konden we ermee overgooien. Na even spelen kunnen de
kinderen dan weer concentratie opbrengen voor een volgend boekje.
Het boekje “Wat is dit?” is ook erg leuk. Daarin wordt op elke bladzijde een dagelijks voorwerp
getoond. Heel leuk om daarmee nieuwe woorden te oefenen en vragen te stellen, bijvoorbeeld “wat
is dit”, “wat kun je er mee doen”, “kun je het eten”. En daarna “wat hebben ze hiervan gemaakt denk
je?”, omdat op de volgende bladzijde het voorwerp veranderd is in iets anders. Een bolletje wol
wordt een schaap, een wasknijper een krokodil enz.
Een kleurplaat of een klein knutselwerkje (in overleg met ouders!) is ook altijd leuk. Tijdens het
kleuren en knutselen is er gelegenheid om te praten met de kinderen en woorden te “oefenen”.
Een van de leukste dingen vind ik het volgen van het kind. Wat merkt het op, wat zegt het, en daar
dan op in springen. Bevestigen en herhalen op de goede manier, er iets meer over vertellen, en zo
een leuk gesprekje hebben met de kinderen naar aanleiding van het voorgelezen verhaaltje.

Tegen het eind van het bezoek praat ik even met moeder, bijvoorbeeld over hoe het voorlezen door
haarzelf gaat, en beantwoord ik vragen die ze heeft. Tot slot wordt de koelkastkaart erbij gehaald, en
haal ik mijn stickertjes (allemaal grappige smileys) tevoorschijn. Op deze kaart wordt bijgehouden
hoeveel keer ik al geweest ben. Eén van de kinderen mag een stickertje uitkiezen, de ander mag het
opplakken, en de week erna andersom.
Weer thuis haal ik de boeken ui t de tas en bekijk ik deze nogmaals. Welke viel in de smaak en neem
ik volgende keer weer mee? Welke was te moeilijk, of niet leuk? Die breng ik terug naar de bieb.
4. Heb je nog een mooi verhaal uit de praktijk? (denk aan een compliment dat je misschien
gekregen hebt, een blij gezicht, een grappige vraag die je kreeg etcetera.)
Blije gezichtjes zie ik gelukkig elke week! Dat maakt het voorlezen ook zo leuk. De kinderen staan al
ongeduldig op me te wachten en nemen me meteen mee naar de bank, nieuwsgierig wat er deze
keer in mijn tas zit…
Afgelopen week had ik ook bladeren uit het bos mee genomen. In de boekjes die ik mee had werd
zijdelings de herfst aangekaart (de echte herfstboeken van de bieb waren helaas uitgeleend). Het
leek mij leuk om het tóch over de herfst te hebben en meteen begrippen als groot en klein (de
bladeren), lang en kort (de stelen van de blaadjes), omhoog en omlaag (als de bladeren door de lucht
vliegen, met een ventilatortje dat ik mee had) en de kleuren een aantal keren te kunnen benoemen.
Het was een schot in de roos, vooral het voelen van de wind die ventilator maakte! We gooiden de
bladeren door de lucht en werden er allemaal blij van. Met moeder had ik naar aanleiding hiervan
ook een leuk gesprek, want ze was nét de dag ervoor met de kinderen buiten geweest, bij bomen
met vallende bladeren.
De kinderen vinden het jammer als het voor mij weer tijd is om naar huis te gaan, en ik ook… Ik kijk al
weer uit naar volgende week!

