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‘Alles aan Lorenzo

WAS WILD’

Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen ‘door je handen’ gegaan.
Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je
hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben
we het wel goed gedaan In dit nummer: het verhaal van Lorenzo (niet zijn echte naam).
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‘H

et is nu de derde keer dat je iemand hebt geslagen
tijdens het buitenspelen. Je blijft de rest van de middag
maar binnen, want het lukt jou niet om zonder toezicht
buiten te spelen.’ ‘Ik ga écht niet de hele middag binnen zitten!’
‘Ik ga niet met je in discussie, je blijft nu gewoon hier.’ Ik draai
me om en loop naar de keuken. Even later hoor ik een keiharde
knal en gerinkel van glas.

ONGELEID PROJECTIEL
Ach, Lorenzo. Nog nooit heb ik zo’n ongeleid projectiel in onze
bso gehad. Alles aan hem was wild: zijn donkere krullen, zijn
ogen, zijn bewegingen. Ik kreeg geen vat op hem en dat maakte
me onzeker. Ik ben erg voor duidelijkheid als het om regels gaat
en dat werkte altijd perfect bij de kinderen. Totdat Lorenzo
kwam. Vanaf dag één verzette hij zich en schopte, vaak letterlijk,
overal tegen aan. Terwijl de kinderen in onze groep echt veel
mogen. Ze kunnen heerlijk voetballen op het veldje, zonder
toezicht. Dat ging goed, totdat Lorenzo kwam. Hij kon heel driftig worden als het spel niet naar zijn zin ging.

‘KRIJG IK ZEKER WEER DE SCHULD’
De afspraak is: bij problemen komen de kinderen naar me toe,
dan lossen we het samen op. Maar met Lorenzo kon ik heel
moeilijk praten; altijd legde hij de schuld bij een ander. Nooit
had hij iets fout gedaan. Die middag was het weer mis. Kevin
kwam binnenrennen: ‘Juf, kom gauw, Just kan niet meer lopen!’
Mijn collega rende met de EHBO-trommel naar buiten. ‘Als het
Lorenzo is, stuur hem maar naar binnen!’ riep ik ze na. Even later
stond hij hijgend voor me: ‘Krijg ik zeker weer de schuld…’, begon hij. Toen was ik er even helemaal klaar mee. Zonder verder
te vragen wat er gebeurd was liet ik hem binnenblijven. Einde
gesprek. Even later hoorde ik die knal. Hij schopte zo hard tegen
een bloempot dat die door de ruit vloog.

‘JIJ DISCRIMINEERT MIJN ZOON!’
Ik heb hem de scherven op laten vegen en een briefje mee naar
huis gegeven. Hij gaat zelfstandig naar huis, dus ik zie zijn moeder nooit. Maar de volgende dag stond ze me op te wachten:
handen in de zij, kin omhoog. Ze keek me woedend aan: ‘Mijn
zoon wordt hier gediscrimineerd!’ Ik had me het gesprek heel
anders voorgesteld. ‘Eh… wilt u een kopje thee?’ Geen thee.
‘Waarom geef jij Lorenzo altijd de schuld?’ Ik wilde uitleggen wat
onze regels zijn. ‘Jullie altijd met je regeltjes. Ik ben het spuugzat,
ik wil jouw leidinggevende spreken.’

Ik verzamelde al mijn moed en belde zelf naar de regiomanager.
Ze nam de tijd om naar mijn kant van het verhaal te luisteren,
dat deed me goed. ‘Toch ligt er een klacht wegens discriminatie.
Zal ik nog eens komen praten? Moeder zegt dat ze zich niet gehoord voelt.’

BLAD AAN DE BOOM
Intussen hielden Lorenzo en ik een beetje afstand van elkaar. Er
waren geen grote conflicten. Tot mijn verbazing luisterde hij
goed naar twee oudere jongens uit de groep, die hem in het voetballen de baas waren. Voor het oudergesprek oefende ik met
mezelf: ‘Die beschuldiging moet van tafel!’ Maar toen we aan
tafel zaten liep het anders. Zodra de regiomanager binnenkwam,
draaide moeder als een blad aan de boom om. De regiomanager
is een kleine Surinaamse vrouw, die veel gezag uitstraalt. Moeders mond viel open van verbazing, toen begon ze te glimlachen.
De regiomanager sprak: ’Ik heb veel respect voor je, hoe je twee
verschillende banen combineert met de opvoeding van je zoon.’
‘Ach,’ glimlachte moeder, ‘het is zo’n lieve jongen! Soms ondeugend, maar welk kind is dat niet?’ Ze vertelde hoe verdrietig
Lorenzo kan zijn als ze ’s avonds moet werken. Toen het klachtenformulier op tafel kwam wuifde ze het weg: ‘Ach weet je, voor
mij hoeft dat niet, al die regeltjes. Het is in orde zo.’ Van verbazing kon ik geen woord meer uitbrengen.

WIE DISCRIMINEERT WIE?
Na het gesprek keek ik de regiomanager aan: ‘Zij discrimineert
zelf!’ riep ik uit. ‘Tsja’, zuchtte ze, ‘iedereen vind zichzelf heel
open minded, maar intussen hebben we allemaal onze oogkleppen en ons oordeel over een ander’.
Vanaf dat moment ben ik anders naar Lorenzo gaan kijken. Ik
zag iets in hem dat ik eerst over het hoofd had gezien. Door wat
luchtiger met hem om te gaan en niet zo op de regels te hameren, werd hij minder snel driftig. Hij begon zich wat vrijer te
voelen en kon me soms aan het lachen maken met zijn gekke
grappen. De negatieve spiraal was doorbroken. We zijn geen
dikke vrienden geworden, maar na het ‘bloempotdrama’ kon hij
toch een potje bij me breken. <
het kind op de foto is niet het kind uit het verhaal.

VRAGEN

EEN KLACHT
De week erop zaten we met de locatiemanager en een kopje thee
aan tafel. Marga reageerde rustig: ‘Alle kinderen hebben hier een
verschillende achtergrond, van Pools tot Afrikaans. Waarom
zouden we juist Lorenzo discrimineren?’ Maar moeder was niet
te overtuigen. Zelf kreeg ik nauwelijks de kans om iets te zeggen,
moeder trok haar conclusie al: ‘Jullie houden elkaar de hand
boven het hoofd. Ik ga een klacht indienen bij de directie.’

> Denk jij dat je alle kinderen hetzelfde behandelt? Kan
dat eigenlijk wel?
> Bij welke kinderen uit jouw groep heb je een oordeel
over de thuissituatie? Zitten daar ook vooroordelen
tussen?
> Weet je wat jouw oogkleppen zijn?
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