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Leiden, 28 juni 2013 

Voorlezen-plus®  in Leiden 

In het voormalig Weeshuis/Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht werd 

afgelopen vrijdag de cursus Voorlezen-plus® afgerond met het realiseren van acht 

verhalen voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen en mensen met 

dementie.  Vijftien deelnemers uit het hele land kwamen naar Leiden en konden, mede 

door subsidie van Stichting Utopa, meedoen aan de cursus van drie middagen. Zij 

werkten vol enthousiasme aan het maken van de boeken. 

 

Aan kinderen en volwassenen die zeer ernstig lichamelijk en verstandelijk beperkt zijn en 

aan mensen met dementie blijkt niet zo vaak te worden voorgelezen. Gewone boeken 

voldoen vaak niet. Omdat ook voor hen voorlezen van waarde is (denk aan contact maken, 

plezier hebben, herinneringen ophalen) ontwikkelden Nelleke Boer en Carla Wikkerman de 

methodiek  Voorlezen-plus®.  Zij baseerden zich daarbij op het in Engeland ontwikkelde Multi-

sensory Storytelling.  

Bij Voorlezen-plus®  gaat het om meer dan gewoon voorlezen, namelijk om het voorlezen van 

een persoonlijk verhaal, gemaakt op maat voor de luisteraar en met toevoeging van 

zintuiglijke prikkels. Mensen die de luisteraar goed kennen (familie, begeleiding, vrijwilligers 

bijvoorbeeld) maken samen het verhaal en sluiten daarbij aan bij de mogelijkheden en 

voorkeuren van de luisteraar. Zo maakte Lonneke Mank, in samenwerking met de zus van 

Layla (70 jaar), het verhaal “Layla gaat wandelen”. In dat verhaal zijn liedjes van vroeger 

opgenomen, kan Layla haar favoriete bloemen ruiken en de vacht van een langslopende 

hond voelen. En voor Anna (34 jaar) werd een verhaal gemaakt door haar begeleidsters van 

het dagcentrum, Fiet Haagmans en Marja van Dam, over allerlei dingen waar Anna plezier 

aan beleeft (lichtjes, bellenblaas, de geur van koffie e.d.).  

Na het bekijken van filmbeelden die alle cursisten hadden gemaakt van de eerste keer 

voorlezen, ging iedereen voldaan en met het door henzelf gemaakte Voorlezen-plus®  boek 

naar huis, vast van plan het heel vaak te gaan voorlezen.  

Voor informatie over Voorlezen-plus®  zie de website: www.voorlezen-plus.nl 

 

Noot voor de redactie: 

De foto’s kunnen in hoge resolutie worden opgevraagd. Voor meer informatie kan contact 

worden opgenomen met Voorlezen-plus®, Nelleke Boer, telefoonnummer 0630220416 of 

Carla Wikkerman, telefoonnummer 0630220358 of per e-mail: mail@voorlezen-plus.nl. 

http://www.voorlezen-plus.nl/

