Spelenderwijs
contact maken
Contact maken met een kind met een ontwikkelingsachterstand kan lastig zijn.
Sommige kinderen zijn zo in zichzelf gekeerd, dat zij hun omgeving amper lijken op te
merken. Andere kinderen zijn nieuwsgierig, maar trekken zich terug zodra een volwassene hen benadert. Bij weer een andere groep is het heel moeilijk om te ontdekken wat ze precies leuk vinden. Kortom, het kan een zoektocht zijn om als begeleider
een kind op de meest optimale wijze te benaderen. Spelenderwijs contact maken kan
zorgen voor een doorbraak.
Ariane Flesseman en Moniek Schrijver
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