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NIEUW
EPTEMBER
EEN NIEUWE BOEKENTAS, EEN
ANDERE MEESTER OF JUF, BIJPRATEN MET VRIENDJES: ELKE
EERSTE SCHOOLDAG IS TOCH
WEER EEN BEETJE SPANNEND.
VOOR SOMMIGE KINDEREN IS DIE
EERSTE SCHOOLDAG DITJAAR
NOG SPECIALER DAN ANDERS.
OMDAT ZE VOOR HET EERST OP
INTERNAAT GAAN BIJVOORBEELD,
HUN OLYMPISCHE DROOM ZULLEN
NAJAGEN OF PLOTS EEN VREEMDE
TAAL MOETEN LEREN. ZES RAZEND
ENTHOUSIASTE LEERLINGEN DOEN HUN
VERHAAL IN SJIEK, IN DE NIEUWSTE WEER
NAAR SCHOOL-MODE.
DOOR INGE WOLTERS EN AN SMETS
FOTO'S LUC DAELEMANS

"GEBOREN MET EEN
TALENKNOBBEL" 1
Ze oogt fragiel, en schuchter lacht ze als je Nederlands met haar
praat. Ze verstaat veel, maar zelf spreken is nog moeilijk. Nu is
papa er nog om te vertalen, maar vanaf 3 september gaat Anyah
Denoz voor het eerst naar een Vlaamse school. Het eerste leerjaar, meteen in een andere taal. Je ziet het niet iedereen doen,
maar Anyah wel.
"We zijn trots op Anyah. Ze gaat nu voor de derde keer in een andere taal naar
school", legt stiefpapa Jean-Marie Vandoren uit. "Maar dat schrikt haar niet af.
Volgens mij is ze geboren met een talenknobbel:' Anyahs mama Amirona komt
uit Madagascar en dus spreken moeder en dochter Madagaskisch en Frans met
elkaar. Als kleuter woonde Anyah in Elsenborn, in de Oostkantons, en ging ze naar
een Duitstalige school. Daarna verhuisden Anyah en haar mama naar Verviers en
kreeg ze les in het Frans.
Tot Amirona Limburger Jean-Marie ontmoette en samen met haar dochter deze
zomer bij Jean-Marie in Bilzen ging wonen. "Grote stiefzus Lorien (15) en -broer
Olivier (11) leerden Anyah deze zomer al heel wat Nederlands. En ook van Dora op
tv stak ze veel op:' Ook mama Amirona volgde deze zomer intensief Nederlandse
les, want het gezin wil graag thins Nederlands praten. "Al gaat het Frans van Lorien
en Olivier er ook wel met rasse schreden op vooruit", lacht Jean-Marie.

BLOESJE CKS (29,99 EURO),
JAS ESPRIT (49,95 EURO) BIJ VATANA
ROK ANNE KURRIS (84 EURO), SJAAL SIMPLE
KIDS (60 EURO), SCHOENEN ELI (92 EURO),
STRIKJE (8 EURO) BIJ 2 X KADET
SOKKEN BIJ VERITAS

A N YA H (6)
woont in Bilzen
gaat als Franstalige naar het eerste
leerjaar waar ze Nederlands
zal leren
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