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Eerste leerboek voor dove kinderen in Oeganda dankzij financiële steun van GO!
basisschool De Spreeuwen, Battelsesteenweg 259 in Mechelen. Directeur Tom vertrekt
morgen naar Oeganda voor persvoorstelling van gebarentaalboek Anna Goes To School.

EERSTE LEERBOEK VOOR DOVE KINDEREN IN OEGANDA
KOMT ER MET STEUN VAN MECHELSE LEERLINGEN
Woensdag 1 november 2017 is er een boekvoorstelling in Oeganda. Directeur van GO!
basisschool De Spreeuwen is er bij. “Wij hebben geld ingezameld voor een leerboek
voor dove kinderen in Oeganda”, zegt directeur Tom Resseler. Het boek is
goedgekeurd door het Oegandese Nationaal Curriculum Development Center en zal in
alle Oegandese scholen voor doofstomme kinderen gebruikt worden. “Onze leerlingen
liggen mee aan de basis van de uitgave. Daar zijn we zeer fier op.”
Dove Oegandese kinderen krijgen dankzij de inzet van Mechelse leerlingen voor het eerst
een leerboek in handen dat gebarentaal en geschreven taal combineert. “Bovendien zijn de
tekeningen zo uitgewerkt dat de kinderen er zichzelf in herkennen wat zorgt voor een meer
positief zelfbeeld”, zegt Tom Resseler die morgen, donderdag 26 oktober, vertrekt naar
Oeganda om aanwezig te zijn op de persconferentie georganiseerd door de Kyambogo
University en Fountain Publishers.
In Oeganda ontmoet Tom auteur Dr. Sam Lutalo-Kiingi waarmee hij en de leerlingen hebben
samengewerkt. “Hij en Dr. Goedele De Clerck, eveneens auteur van het boekje, hielden ons
op de hoogte van de vormgeving en inhoud. Wij gaven waar nodig feedback. Maar onze
steun betrof vooral het inzamelen van de nodige fondsen om de uitgave mogelijk te maken.
Onze leerlingen zamelen al vele jaren geld in voor Oeganda. Vorig jaar haalden ze ruim
elfduizend euro op. Met dat geld steunen ze de schoolloopbaan van kinderen uit het
weeshuis M’Lisada in Oeganda en nu dus ook dit educatieve boek.”
Dr. Sam Lutalo-Kiingi is de eerste dove Afrikaan die op het punt staat een doctoraat in
Taalkunde te behalen. Dr. Goedele De Clerck is dan weer de eerste Belg die een
promovendus in gebarentaal verdedigt. "Met de persconferentie willen we in Oeganda het
bericht verspreiden dat dove kinderen goede leesvaardigheden kunnen ontwikkelen en
succesvol kunnen zijn op school. Het is belangrijk dat dove Oegandezen al op jonge leeftijd
beginnen te lezen. Dit vergroot hun levenskwaliteit en maken hoger onderwijs en
professionele carrières ook voor hen mogelijk”, zegt Dr. Sam Lutalo-Kiingi.
Antropologe Dr. Goedele De Clerck voegt er aan toe: "Over de hele wereld zien we dat dove
mensen profiteren van tweetalige geletterdheid, het tegelijk aanleren van gebarentaal en
geschreven taal. Oeganda heeft nog geen degelijk leermateriaal voor jonge dove kinderen
waarmee gebaren en woorden samen worden aangeleerd, laat staan een boekje waarin ze
hun eigen leefwereld herkennen. Daar komt nu verandering in.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Resseler, tel: 015 27 29 86.
Organisaties achter het gebarentaalboekje Anna Goes To School zijn: Torfs Foundation, GO! basisschool De Spreeuwen,
CRANE, Kyambogo Universiteit, Mulago School voor de Doven in Kampala en de Oeganda School voor Doven in Ntinda.
GO! Basisschool De Spreeuwen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600
cursisten avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

