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Lotus, een peuter van drie, vraagt: "Wat is eigenlijk kijken?” Op de vraag ‘Wat denk jij zelf, Lotus?’ volgt het
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Goed kijken!
Goed kijken en op je handen zitten. Dat leerden
we tijdens de baby-observatie van de IMHopleiding die ik enkele jaren geleden heb gevolgd.
Niet altijd eenvoudig voor hulpverleners. Wij willen niet
kijken, maar doen.
Toch helpt goed kijken: lees bijvoorbeeld het interview met Matté
Schroder. Hij laat zien hoe je door heel goed te kijken, samen met kinderen kleine stapjes kan zetten. Maar goed kijken heeft ook te maken
met je ogen: werkt alles wel goed, is de connectie er tussen je ogen
en je hersenen? Kun je alles goed zien? En zo niet, wat betekent dat?
Hoe sta je dan in het leven? Hoe leer je als kind en hoe begeleid je je
kind als ouder?
Een heel bijzonder verhaal in dit nummer is het interview met de
moeder van Lotus, een peuter die niets ziet, maar toch op haar
manier de wereld inkijkt. Kijken heeft dus vele facetten en in dit num-
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mer belichten we er enkele. Veel lees- en kijkplezier!
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