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. In een notendop… 

 

 

Carlijn Everett en Henriëtte Hubers richtten in 2OO6 Stichting ‘De 

Droomboom’ op om een onderwijsplaats voor hun jongens – Jake 

en Thom – te creëren.  

Hier worden kinderen tussen twee en acht jaar begeleid, 

behandeld en gestimuleerd in hun ontwikkeling in een een-op-

een-situatie.  

Zowel Jake als Thom hebben ‘De Droomboom’ inmiddels verlaten. 

Jake is met zijn familie naar Zuid-Limburg verhuisd en krijgt nu 

begeleiding van het Robertshuis. Thom woont met zijn familie in 

Zuid-Afrika. Zijn ouders hebben daar het Cape Autism Charity 

Trust van de grond getild om ook in Zuid-Afrika onderwijs 

mogelijk te maken voor kinderen zoals Thom.  

De Dream Tree School zal het eerste tastbare resultaat van hun 

werk zijn in Zuid-Afrika.  

 

 

 

 

 het boek geeft in 165 blz. het e-mailverkeer weer tussen beide auteurs 

 eerder voor een volwassen leespubliek 

 Partner in Problems; tafeltrainingen; cocktail of approaches; thuistraining; 

 enerzijds mikken de auteurs op een breed publiek; bij nader toezien is er toch 

wat voorkennis rond ASS vereist om de inhoud ten volle te kunnen vatten.   

  
 

 

 

 

 

. Over de auteur (s)… 

 

Henriëtte Hubers-Kromhof en Carlijn Everett  richtten beiden in 2006 Stichting De 

Droomboom op om een onderwijsplaats voor hun jongens te creëren.  

Henriëtte Hubers en haar man hebben in 2009 in Zuid-Afrika het Cape Autism Charity Trust van de 

grond getild.  

 

 

 

http://www.uitgeverijpica.nl/index.php/ontwikkelingsstoornissen/377-pip
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. Zeker lezen? 

De titel (PiP) staat voor: Partner In Problems. De twee concepten uit de titel dekken 

perfect de lading die onder deze vlag schuilgaat. In het chronologisch e-mailverkeer leert 

de lezer beide auteurs (tevens moeders van een zoon met autisme) gaandeweg beter 

kennen. De “problems” uit hun e-mailverkeer betreffen de problemen die beide moeders 

ondervinden bij de opvoeding van hun ASS- zonen.  

Vooral hun relazen van zowel positieve als negatieve ervaringen in het omgaan met hun 

zonen zijn niet alleen levensecht maar vooral herkenbaar voor wie met ASS te maken 

heeft.  

 

Het tweespalt tussen enerzijds de ervaring-expertise van de moeders versus de 

professionele therapeutische aanpak waarmee ze te maken krijgen, is een van de 

hoofdthema’s van het boek.  

Een minpuntje in deze context is misschien dat bepaalde specifieke methoden of 

didactieken rond ASS nauwelijks verklaard worden. Blijkbaar wordt van de lezer verwacht 

dat hij/zij vertrouwd is met toch vrij specifieke vakterminologie.  Zo hebben de auteurs 

het over de ABA-methode; PECS; Pivotal Responce Training enz.  

 

Beide auteurs zijn overtuigd dat methoden van ondergeschikt belang zijn en het succes 

meer zit in de mensen die dit opvoedingswerk met liefde en passie doen.  

 

Dit boek is het eerste initiatief van “The Cape Autism Charity Trust”, in 2008 opgericht 

door Paul en Henriëtte Hubers om kinderen met autisme in Zuid-Afrika te helpen 

onderwijs te kunnen volgen dat bij hen past. De obstakels die ze hierbij ontmoeten 

worden even vermeld maar het boek is zeker geen handleiding om zelf een school te 

beginnen! 

 

Uiteindelijk blijft PIP  een ontroerend, echt boek over een vriendschap tussen twee 

dappere vrouwen en hun oneindige liefde en inzet voor hun autistische kinderen.  

 

 

 

 Het prijsgeven van hun e-mailverkeer resulteert voor de lezer in een 

confrontatie met een verrassend realistisch panorama. Het theoretische ASS-

gedachtengoed krijgt door het hoge realiteitsgehalte een frisse beurt. 

 Hanny (begeleidster van Jake) werkt niet volgens één methode maar past 

verschillende methodes aan per kind, een soort maatpak ahw.  

 

Over het hanteren van een stevige dagstructuur: “Al moet ik zeggen dat het 

me nu, als ik met Jake alleen ben, aardig lukt om me aan deze structuur te 

houden. En ik word er zelf ook rustiger van. Haha!” 

 

Hanny gelooft sterk in de zgn: PRT (= Pivotal Response Training) de 

vaardigheden die worden aangeleerd, worden in de praktijk gegeneraliseerd.  

Hanny hierover: “Als je iemand de verkeersregels aanleert, moet je ook het 

verkeer in gaan, anders beklijft het niet!”. 

“We hadden trouwens die picto App voor de iPhone gedownload, super 

handig voor op pad. Bij de bushalte bijvoorbeeld tover je even zo’n buspicto 

op je iPhone, weet hij (Jake) gelijk waar hij op staat te wachten”. 

De ouders betrappen Jake met een knalroze fles Vanish (een 

vlekkenverwijderaar) aan zijn lippen. Dolle rit naar de intensieve, 
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onderzoeken… . Na onderzoek blijkt dat hij (Jake) het spul niet had ingeslikt. 

Reactie van de mama: “Tja, hoe simpel zou het leven zijn als hij gewoon met 

“ja” en “nee” kon antwoorden ?”  

 Zoals je die bij e-mailverkeer mag verwachten: heel direct, bijna 

spreektaal, ontdaan van alle franje; eigentijds met inbegrip van nogal wat 

Engelstalige invloeden; icoontjes… .  

 

. Te onthouden 

 
Enkele belangrijke tips en bevindingen uit het boek op een rijtje.  

 Het blijkt een hart onder de riem en erg bemoedigend om een PiP (Partner in 

Problems te hebben. 

 Een probleem als “bedplassen” blijkt niet noodzakelijk gelinkt aan de ASS- 

problematiek. Een goede (medische) diagnose kan resulteren in gepaste medicatie.  

 Ik stootte in het boekje regelmatig op zgn: “didaskalieën”. Dit zijn (pedagogische) 

uitspraken of meningen die vrij gratuit verspreid worden zonder dat ze 

wetenschappelijk onderbouwd zijn. Zo stel ik wat vragen rond het geloof in het 

zgn: “lekkende-darm-fenomeen” als “oorzaak” voor ASS.   

 De picto App voor de iPhone downloaden; blijkt heel handig voor wie met ASS-

kinderen werkt. 

  

 Je kunt niet zonder de anderen. Zoek jezelf een …PiP! (Partner in 

Problems) 

 een ontroerend boek over een vriendschap tussen twee dappere vrouwen 

en hun oneindige liefde en inzet voor hun autistische kinderen! 

 

. Meer over autisme op www.letop.be 

 

 
 Wat is autisme? 

Vlaamse Vereniging Autisme Groot Begijnhof 14 9040 GENT tel.: 078/152.252 fax: 

09/218.83.83 e-mail: VVA@autisme-vl.be www.autisme-vl.be 

 Recensie Autisme… En nu? 

vzw Die-''s-lekti-kus 

 Recensie Autisme als CONTEXT BLINDHEID 

vzw Die-''s-lekti-kus 

http://www.letop.be/infotheek/bib/pdf.asp?ArtID=74
http://www.letop.be/infotheek/bib/pdf.asp?ArtID=20349
http://www.letop.be/infotheek/bib/pdf.asp?ArtID=20323

