Het getuigenis van Silke

“Silke kan vandaag niet mee zwemmen”: staat er op het briefje geschreven. “Ze heeft de
ganse nacht moeten overgeven”. De juffrouw kan niet anders doen, dan haar naar het
studielokaal begeleiden, terwijl haar klasgenoten zich klaar maken voor de wekelijkse
zwemles. Vorige week had Silke een grote schaafwonde op haar dij, waarover een strak
verband zat. En de week daarvoor was ze snipverkouden. De eerste keer was ze afwezig.
“Hier is meer aan de hand”: denkt de juffrouw.
Een paar dagen later, gaat er iemand van de school op huisbezoek. Tijdens het gesprek
wordt het duidelijk dat Silke dolgraag zwemt, maar geen passend zwempak heeft. Ze is eruit
gegroeid. De ouders hebben geen geld om een nieuw badpak te kopen. Vandaar de
wekelijkse ‘verzuimbriefjes’…
Een week later heeft Silke haar nieuw badpak mee naar school. Als de kinderen zich klaar
maken om naar de zwemles te gaan, toont Silke trots haar nieuw zwempak aan haar
vriendinnen. “Kijk, zegt ze. Zie je, het is er één met Elsa, van Frozen op”.
Sindsdien heeft Silke geen enkele zwemles meer gemist…

Het getuigenis van Robin

“Robin loopt te mokken op school”. Hij is deze morgen door de kinderen van zijn klas
uitgelachen in de zwemles. Hij heeft tijdens het duiken zijn zwembroek verloren, omdat die
veel te groot is. Robin draagt de zwembroek van zijn oudere broer, die veel te groot is. Met
behulp van een sluitspeld kan hij de zwembroek ophouden. In zijn enthousiasme op de
duikplank moet die losgekomen zijn. Gelukkig heeft zijn vriend Bram het zien gebeuren en is
die hem ter hulp gekomen. Net iets te laat, want enkele kinderen zijn toch getuige geweest
van iets waar Robin zijn moeder nog voor gewaarschuwd had. Met grote hilariteit tot gevolg,
tot lang na de zwemles. Maar er is geen geld voor een nieuwe zwembroek. En ook niet voor
een winterjas.
Zijn juffrouw heeft het voor hem opgenomen en is hierover met zijn ouders in gesprek
gegaan. De ouders kampen met grote financiële problemen, waardoor er moeilijke keuzes
moeten gemaakt worden.
Een week later is het opnieuw zwemles. Robin staat op de duikplank met een nieuwe
zwembroek van ‘Spiderman’ aan, net zoals zijn vriend Bram er eentje heeft.
Op de speelplaats draagt hij zijn warme winterjas.

