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’n Nota aan ouers
en onderwysers:
Die meeste kinders laat woorde sorgvry soos seepbelle oor
hul lippe glip. Maar vir ander kinders is dit moeilik om te
praat. Die klip in die pad kan emosioneel, fisies of neurologies van aard wees.
Sommige kinders bring hul tyd alleen iewers op die speelgrond
deur omdat hulle maklik deur sosiale situasies oorweldig word. Ander
worstel weer met die emosionele letsels van mishandeling en kan net met
iemand kommunikeer wat hulle vertrou. En dan is daar maatjies wat van
nature skaam is en net gesels as hulle regtig graag wil. Daar is selfs maatjies
wat as gevolg van hoë angsvlakke kies om net met sekere mense in hulle
omgewing te gesels, soos ’n mamma of pappa of boetie of sussie. Hulle kan
lekker gesels, maar hulle kies om nie met ander mense te praat nie. Daar
kan ’n fisiese rede wees waarom ’n kind sukkel om te praat, soos gehoorverlies, of ’n gesplete verhemelte.
En dan kan dit wees dat die maatjie neurologies anders is. Dalk sukkel
hy om taal aan te leer, of ly hy aan ’n sindroom.
Al hierdie kinders se innerlike bruis met dieselfde Godgegewe kreatiewe
energie as hul maats wat so sorgvry kan gesels. Vir hulle is dit net soveel
moeiliker om daardie eerste tree (in hierdie geval woord) te gee. Veral as
hulle reeds oor vorige pogings geterg is.
Terwyl ek hier skryf, bly Frank se gesiggie voor my opduik. Hy was een
van my Gr. 3-leerders – ’n stil, sensitiewe seun wat gehakkel het.
Hoewel hy ’n briljante sportman was, het hy verkies om die minimum te
sê. Sy grootste nagmerrie was om voor die klas te praat of om ’n boodskap
vir ’n onderwyseres in ’n ander klas te gee.
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Soos ek en Frank meer geheg aan mekaar geraak het, het sy waagmoed
stadig maar seker toegeneem. Iewers deur die loop van die jaar het Frank
sy mening in kort sinne begin gee. Nadat ek met sy sportafrigter en my
kollega in die klas langsaan afgespreek het, het ons hom heen en weer met
kort boodskappies begin stuur.
Die klas, wat Frank voorheen gespot het, het ’n ondersteunende rol
ingeneem en soos een man agter hom begin staan. Teen die einde van die
jaar kon hy met enige boodskap na enige onderwyser in die skool gestuur
word.
Frank het iewers deur die loop van die jaar sy spreekwoordelike amandelboom gevind. Ek probeer nou nog verstaan presies hoe en wanneer dit
gebeur het.
Al wat ek wéét is dat die Groot Gees daar was. En dat nie Frank, sy
medeleerders of ek ooit weer dieselfde sal wees nie.
Hierdie kosbare reis het my genoop om Jeremia se verhaal oor die
amandeltak te verwerk. Dis spesiaal vir elke kind, ouer, versorger, terapeut
of onderwyser wat weet hoeveel waagmoed dit verg om daardie eerste
woord te probeer sê. En aan te hou ... woord na woord na woord met
’n stil, soekende wete dat daar Iemand is wat jou hart kan hoor.
Iemand wat jou nooit uit Sy hand sal laat val nie.
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Jeremia se pa is ’n priester. Hy werk
in die tempel.
Bedags spe el Jeremia in die veld.
Hy pas bokke op en klim ho og in
die reuse-amandelbo om se takke.
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Saans sit hy en sy pa by die vuur. Dan luister hy
na die stories wat sy pa vertel o or al die mense wat
die tempel besoek.
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Sodra die storie klaar is, sê Jeremia
se pa: “Jy gaan o ok e endag ’n priester
word, né?”
Jeremia hou baie daarvan om saam
met sy pa by die vuur te sit. Hy hou
o ok daarvan om na sy pa se stories te
luister, maar hy hou net mo oi niks
daarvan as sy pa die hele aand met
daardie vraag bederf nie.
Sy pa wéét mos hy is skaam. Dis
vir hom niks lekker om vo or mense te
praat nie. W
at nog te sê in die tempel
waar alles eksie perfeksie moet we es.
“W
ord jy maar e ers gro ot genoeg
om ons bokke beho orlik op te
pas!” red Jeremia se ma hom
elke ke er.
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