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Het doel van deze brochure is om aan kinderen en jongeren uit te leggen wat NLD nu
juist is. Dat is geen eenvoudige opdracht en de brochure vult een leemte op die er reeds
lang was. Enerzijds worden de moeilijkheden en oorzaken van NLD in kaart gebracht,
anderzijds worden ook de sterke kanten in de verf gezet. Ook de kenmerken, mogelijke
hulp en tips voor op school en thuis komen aan bod. Per item is er een uitgebreide tekst
voorzien die meer geschikt is voor jongeren, tevens vind je ook uitspraken van Robin.
Robin vertelt op kinderniveau, aan de hand van voorbeelden, wat NLD nu net betekent.
Hierbij dien je toch op te letten: de voorbeelden die Robin aanhaalt zijn niet kenmerkend
voor elk kind met NLD. Je kan je dus niet enkel beperken tot de tekst van Robin. In de
tekst voor jongeren wordt regelmatig gewezen op het feit dat elk kind met NLD anders is
en dat de manier waarop NLD zich uit dus ook kan verschillen. Dit gebeurt echter niet in
de tekst van Robin.
Zeer positief is dat, doorheen de brochure, de positieve kanten regelmatig in
kaart worden gebracht. De algemene sfeer is ook vrij positief. In het slotwoord
wordt nog eens extra duidelijk onderstreept dat je niet NLD ‘bent’ maar ‘hebt’
en dat NLD vaak wel lastig is maar dat het niet het belangrijkste is in je leven.
De illustraties zijn duidelijk en eenvoudig. Je kan ze gebruiken om aan jongere
kinderen te vertellen over NLD.
De brochure is een eerste aanzet om kinderen en jongeren een beeld te geven
over NLD. Het is logisch dat men zich in een brochure enkel kan focussen op de
algemene kenmerken en dat men geen volledig beeld kan schetsen van NLD. De
brochure kan ook een handig hulpmiddel zijn voor jongeren die hun vrienden,
klasgenoten,… willen informeren over NLD.
Ik vind de kostprijs echter vrij hoog: De brochure zelf kost 10 euro en het betreft hier
inderdaad een brochure en geen boek.
Gegevens
NLD, ben ik anders?
Ivon Jacobs
2006, NLD collectief
http://www.nld.nu

Bespreking ‘NLD, ben ik anders?’
Die-’s-lekti-kus vzw - www.letop.be

