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‘Eigenlijk zijn wij slimmer’

SÚDWEST OP SYN BÊST

Vera Haitsma-Moet, erva-

ringsdeskundige in laaggelet-

terdheid en taalambassadeur

bij stichting ABC Friesland,

vertelt in de Week van Lezen

en Schrijven haar verhaal en

wil niks liever dan inspireren.

,,Mensen vinden het moeilijk

te zeggen dat ze niet kunnen

lezen en schrijven. Ik heb het

ook jarenlang voor me gehou-

den. Ik deed vroeger net alsof

ik een boek voorlas aan mijn

zoon. Dit ging goed totdat hij

zelf begon te lezen en op-

merkte dat er helemaal niet

stond wat ik vertelde.” Vera,

een geboren Amsterdamse uit

Bolsward moest als kind naar

een LOM-school. ,,Daar heb-

ben ze nooit op me gelet, ik

zat maar wat in een hoekje.

Toen ik oud genoeg was ging

ik naar de huishoudschool.

Dat ging niet goed, dus werd

ik naar een praktijkschool

gestuurd. Daar kwam ik niet

op omdat ik niet op dat ni-

veau paste, ik was te goed.

Dus moest ik weer terug naar

de huishoudschool. Toen ik

17 werd vond mijn moeder

dat ik maar moest gaan wer-

ken. Ik ging van school af

zonder diploma, trouwde en

mijn ex-man deed alles thuis.

Ik wist niet hoe ik moest

pinnen, ik las de post niet en

ik kon niet zelfstandig met

het openbaar vervoer reizen.”

Vera was 45 jaar toen ze door

een auto-ongeluk in het zie-

kenhuis belandde. ,,Daar

zagen ze eigenlijk voor het

eerst dat ik niet kon lezen en

schrijven. Ik was heel goed in

het verbergen van mijn laag-

geletterdheid. Als ik in een

restaurant de kaart niet be-

greep, bestelde ik gewoon

hetzelfde als mijn tafelge-

noot. Ergens de weg vinden

deed ik door een brug, een

gekleurd huis of een grote

boom te onthouden. Ik was

op een andere manier veel

slimmer.”

Vera is met de aanmoediging

vanuit het ziekenhuis weer

gaan leren. ,,Het bleek dat ik

gratis taalles kon krijgen. Ik

lees nu Harry Potter, ik ben

actief op Facebook en ik red

me prima met internetban-

kieren. Ik blijf dyslectisch

maar het vertrouwen in me-

zelf is terug, ik sta veel ster-

ker in mijn schoenen.” Als

taalambassadeur vertelt Vera

graag over hoe het is om

laaggeletterd te zijn. Ook

vormt zij samen met anderen

een testpanel. ,,We testen

bijvoorbeeld brieven van

ziekenhuizen, gemeente of

huisartsen. Moeilijke woor-

den halen we eruit.”

Durft u net als Vera de stap te

zetten om weer te gaan leren ?

Bel:088 0602200 of kijk op:

www.allesisteleren.nl

Wilt u taalambassadeurs zoals

Vera uitnodigen om hun verhaal

te vertellen of advies te vragen.

Bel: 06 20573745 of mail naar:

friesland@a-b-c.nu

Sociaal Collectief is een organisa-

tie voor samenlevingsopbouw in

de gemeente Súdwest-Fryslân die

in deze rubriek bijzondere mensen

onder de aandacht brengt. Jong of

oud, iedereen die iets betekent

voor anderen. Aanmelden kan bij

Mirjam Krop: m.krop@sociaalcol-

lectiefswf.nl voor meer informatie:

www.stichtingsociaalcollectief.nl


