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“Wanneer 

het kind in ons sterft, gaan we langzaam dood.” 
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Zesde leerjaar: Een nieuw jaar, dat is vooruit kijken 

maar ook terugblikken. (een schrijfopdracht)  
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Uit het derde leerjaar: hartenwensen uit L3B 
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In Rwanda, het land dat ik erg gene-

gen ben, gebruiken ze de bevestigen-

de klank “hmmmmm”. Maar ik kan 

ze niet hanteren. Naargelang de 

klank krijgt de “hmmmmm” immers 

een andere betekenis. Onbewust ant-

woordde ik zelf ook ooit met 

“hmmmmm” en mijn Rwandese 

vriend schoot in de slappe lach. Door 

de verkeerde intonatie had ik de bal 

serieus mis geslagen. 

Wanneer een 12-jarige LATIJN kent 

spreken we onze bewondering uit. 

Wanneer een Marokkaanse jongen 

Arabisch kent wordt hij vaak scheef 

bekeken. 

We schrijven februari 1994. Onze 

adoptiedochter is twee dagen bij ons 

thuisgekomen vanuit Afrika en dient 

onderzocht te worden door een ge-

specialiseerde arts. Toenmalige dok-

ter Gilles, gespecialiseerd in tropi-

sche geneeskunde en gewezen arts 

zonder grenzen, begint spontaan 

Kiniyrawanda te spreken tegen onze 

huilende baby. Imana herkent de taal 

en wordt onmiddellijk rustig.  

We schrijven mei 2019. Onze adop-

tiedochter is inmiddels verpleegster 

in de pediatrie in het UZ Leuven. Bij 

de opening van de nieuwe pediatrie 

wandelt de gepensioneerde kinder-

arts toevallig achter Imana aan. Dr 

Gillis herkent ons en begint dezelfde 

woorden te spreken tegen Imana. 

Verrast draait onze dochter zich om. 

Na een barre basic trailrunning van 

180 km in de Corsicaanse bergen 

met mijn oudste zoon Yano werden 

we onverwacht getrakteerd op tradi-

tionele gezangen van de groep Diana 

di l’Alba en voelden we uitgeput de 

kracht van dit stoere volk. Het gaf 

onze onderneming een nog grotere 

dimensie. 

In de brousse zet mijn Rwandese 

vriend steevast in zijn 4x4 traditione-

le liederen van de bijna vervlogen 

taal Kinyarwanda op. Het vergroot 

onze verbondenheid met de biolo-

gische familie van onze oudste adop-

tiedochter. 

Pedagogisch artikel: Het belang van taal is niet in woorden uit te 

drukken (Roel Truyers) 
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EEN  TAAL 
IS DE  

ZIEL VAN 
HET VOLK 
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Een nieuwe taalmethode + pedagogische  afkoelingsweek  

door beleidsmedewerker Inge Van Bael 
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KWALITEIT 

IN DE  

ROBBERT 
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Uit het 4de leerjaar: Tijdcapsule  



 Pagina 8 

Uit het 5de leerjaar: Materialen verbinden  



 

     

                                                                                                          

 

 

 

 

Uit het 1ste leerjaar: Poëzie 
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Lichamelijke opvoeding: Corona treft ook deze lessen 
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Vele dingen lijken zo gewoon tot-

dat het er niet meer is, dan blijkt 

ineens dat gewoon helemaal niet 

zo vanzelfsprekend is.  
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Uit het 2de leerjaar: De maanfiksers 
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Kloosterstraat 6 

3930 Hamont-Achel 

 

Verantwoordelijke corona 

0032 11 44 55 61 

 

secretariaat@derobbert.be 

Danken is voelbaar aan iemand denken  

www.derobbert.be 

sportief en eigentijds 
sterk in ICT       

muzisch 
bewogen team 

 
 
 
 
 

zorgzaam  
 

groot in kleine dingen 
 

HOU HET 
VEILIG! 


