
De VoorleesExpress: een mes dat aan twee kanten snijdt   
 
Voorlezen is belangrijk voor kinderen. Het prikkelt hun taalgevoel en fantasie. Voor jonge kinderen is het 
een goede voorbereiding op het technisch en begrijpend lezen dat ze later op school leren. Bovendien is 
het ook nog eens gezellig en goed voor de emotionele ontwikkeling van het kind.  
In de Nederlandse samenleving is voorlezen behoorlijk ingeburgerd, maar nog niet in allochtone en 
autochtone gezinnen met een taalachterstand. Daar brengt De VoorleesExpress verandering in. Het 
Maatjesproject zoekt voorlezers en voorleesgezinnen! 
 
Door Afke Hielkema 
 
De VoorleesExpress is ontstaan vanuit een particulier initiatief. In 2004 kwamen de zussen Anne en 
Marieke Heinsbroek in de Utrechtse wijk Kanaleneiland wonen. Ze schrokken van de taalachterstand die 
de kinderen daar hadden en van het gebrek aan contact tussen de wijkbewoners. Ze besloten een 
project op te zetten om aan beide achterstanden iets te doen. Dat werd De VoorleesExpress. Anne en 
Marieke startten vanuit hun studentenkamers met een groepje meiden die zin hadden om bij gezinnen 
met een andere culturele achtergrond voor te lezen. Het werd een groot succes en het project breidde 
zich snel uit. In het startjaar 2006 deden er in Utrecht 35 gezinnen mee, in 2008 waren dat er al 150. Op 
dit moment is De VoorleesExpress actief in 327 gezinnen in tien steden. Sinds dit jaar hoort daar ook de 
mediastad bij. Tien enthousiaste vrijwilligers lezen wekelijks voor aan kinderen van twee tot en met acht 
jaar in Hilversumse gezinnen met een taalachterstand.  

Redwan en Christa  
Christa Essid (20) komt wekelijks over de vloer bij de Hilversumse familie Ismail, afkomstig uit Irak. Daar 
leest ze voor aan Redwan van vier. Moeder Begaal (37) is er blij mee. Zelf studeert ze hard om het 
Nederlands machtig te worden, maar ze spreekt de taal nog onvoldoende om haar jongste voor te 
kunnen lezen. Haar dochters Razjan (17) en Raman (14) spreken goed Nederlands. Zij willen wel 
doorgaan met het voorlezen als Christa 20 keer is geweest. Want dat is een voorwaarde van De 
VoorleesExpress: na een half jaar moet de familie het zelf overnemen.  

Gezellig voor het hele gezin 
Redwan gaat volgende week naar basisschool De Dubbeldekker. Trots laat hij zijn afscheidsboekje van 
de peuterspeelzaal aan Christa zien. Het is duidelijk dat hij een band met haar heeft opgebouwd na 
negen keer voorlezen. Het hele gezin kijkt trouwens uit naar het wekelijkse voorleesuurtje. Het is altijd 
gezellig en er wordt tussen het voorlezen door over van alles en nog wat gepraat.  
Christa doet dit vrijwilligerswerk als stage voor de opleiding Social Work van de Hogeschool Utrecht. 
“Het is best pittig met mijn andere werk en de school erbij, maar ik vind het erg leuk om op deze manier 
met een andere cultuur in contact te komen.” Het mes van De VoorleesExpress snijdt dus aan twee 
kanten: voorleesgezin en voorlezer beleven er beide plezier aan.  

Uit onderzoek blijkt dat De VoorleesExpress positieve effecten heeft. Zo is de woordenschat van 
deelnemende kinderen groter geworden, is het bibliotheekbezoek toegenomen en hebben de kinderen 
op school minder moeite met begrijpend lezen. De resultaten van dit onderzoek verschijnen begin juni in 
de vorm van een boekje (zie www.voorleesexpress.nl).  

Naar de bieb 
De spanningsboog van Redwan is nog klein. Met rappe vingertjes bladert hij door een plaatjesboek, om 
daarna snel weer een ander boek aan te dragen. Christa laat het gewoon gebeuren. Af en toe staat ze 
even stil bij een plaatje en praat er wat met het kind over. Tussendoor vermelden de zussen nog wat 
recente  wapenfeiten van hun broertje: Redwan heeft sinds deze week geen luier meer om, gebruikt 
geen fopspeen meer en hij heeft vandaag goed gegeten. De kleine man glimt van trots.  
De voorlezers gaan ook met ‘hun’ gezin naar de Hilversumse Bibliotheek. Daar krijgen ze een 
uitgebreide rondleiding en informatie over lezen en lenen. Ook de voorlezers kunnen daar terecht voor 
advies. Christa: “Wij worden heel goed begeleid door de bibliotheek en ook door het Maatjesproject. Dat 
maakt het extra leuk om actief te zijn voor De VoorleesExpress.”  

[kader] 
De Hilversumse VoorleesExpress wil het aantal voorleesgezinnen na de zomervakantie verdubbelen. 
Geïnteresseerde voorlezers en voorleesgezinnen kunnen zich melden bij het Maatjesproject (tel. 035 - 



640 00 61, e-mail info@maatjesprojectgooi.nl, contactpersonen Janet Oudenaarden en Sabine Balsma. 
De ouders betalen een eigen bijdrage van € 10 per seizoen. 

 

 


