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Aisha houdt erg van leren.
Rekenen en taal vindt ze leuk. En lezen ook. Maar
de woorden goed uitspreken is soms best lastig.
Daarom krijgt ze extra les van juf Sofia.

Dit is Aisha.
En dit is haar school.
Het is een grote school, met veel klassen en
heel veel kinderen.

‘Ma-nie-la’, probeert Aisha.
‘Manila’, herhaalt juf Sofia.
Aisha probeert het nog een keer. ‘Ma ... nila.’
Ze straalt helemaal als ze het goed zegt. ‘Ik woon
in Manila. En ons land heet ...’
‘De Filippijnen’, helpt juf Sofia.
Aisha kijkt naar haar lippen.
‘De Fi-lippijnen’, zegt ze dan. ‘Poe, dat is een lastig
woord. Maar … het lukte!’
De juf knikt en klapt in haar handen. ‘Het praten
gaat steeds beter. Applaus voor jou.’
‘Applaus voor mij’, zegt Aisha blij. En samen
oefenen ze door.

Als het pauze is, gaat ze vragen of Sunshine met
haar wil elastieken. Dat doet Aisha ook heel graag.

Even later loopt Aisha over het plein terug naar
haar klas. Bij het grote hinkelvak blijft ze staan.
Vlug maakt ze een paar sprongen.
Yes, dat ging goed! Ze maakte zelfs een draai!

Hinkelen en elastieken kon Aisha vorig jaar nog
niet zo goed. En nog langer geleden kon ze bijna
niet lopen. Maar gelukkig ging haar mama met
haar naar het ziekenhuis.
En daar moest Aisha oefenen en oefenen …

Ze weet het nog precies.
Elke keer zette ze een paar stapjes meer.

Daarna mocht ze buiten oefenen met lopen.
Dan liep ze langs het huis van de buren, die altijd naar haar
zwaaiden. En langs de buurkinderen, die zo hard konden
rennen. ‘Goed zo, Aish!’, riepen ze vaak. ‘Over een tijdje kun je
met ons meedoen met tikkertje.’

En later liep ze tot aan de vrouwen die bezig waren met de was.
Vaak bleef Aisha even staan om de frisse geur van de schone
kleren op te snuiven. Wat rook dat lekker, zeg! Beter dan de
vieze lucht van de brommers en de auto’s.

Ook thuis oefende Aisha, samen met mama en papa. Zij
hadden in het ziekenhuis geleerd hoe ze dat het beste
konden doen.

Als Aisha haar ogen sluit, ziet ze weer voor zich hoe dat
ging. Eerst liep ze door de kleine kamer, waar ze wonen.
Omdat het licht het vaak niet doet, moest ze goed oppassen
nergens tegenaan te botsen.

‘Let maar niet op Juan!’, zei de man van de fietstaxi. ‘Hij zegt
wel vaker domme dingen.’
‘Ja, want ik kan best al goed lopen, toch mama?’, vroeg
Aisha. Mama knikte. ‘Niemand oefent zo hard als jij. Jij geeft
echt nooit op.’

Nog later liep Aisha zelfs helemaal tot de markt. Daar ging
ze samen met mama lekkere mango’s en ander fruit kopen.
Dat fruit rook nog lekkerder dan schone was!
Op weg naar de markt kwamen ze altijd langs de man van de
fietstaxi.
‘Wat loop je al goed!’, riep hij op een dag.
‘Goed?’ Een jongen die er net aankwam, begon te lachen.
‘Haha, ik vind dat dat meisje juist heel raar loopt! Kijk, zo!’
Met gekke passen liep hij weg.
Boos keek Aisha hem na.

Aisha denkt vaak aan de woorden van mama.
Het is waar: ze geeft niet graag op. Alles wil ze leren. En
mama en haar vriendinnen helpen haar daarbij.

Als ze de klas binnenkomt, zegt de juf: ‘Fijn dat je er weer
bent, Aisha. Ik wilde jullie net voorstellen aan Juan. Hij is
vandaag nieuw in onze groep.’ Ze wijst naar een tafeltje vlak
bij het bord. Juan? Aisha is meteen nieuwsgierig. Zou de
nieuwe jongen aardig zijn? Maar ze kan hem niet goed zien.
Stilletjes blijft hij zitten op zijn plek.

‘Straks in de pauze oefenen we’, zegt Sunshine nog.
‘Dus kom snel naar buiten. Niet treuzelen, hoor. Julianne
heeft al wat verzonnen.’
‘Ik kom meteen’, antwoordt Aisha zacht. Daarna gaat ze de
sommen maken die op het bord staan.

Sunshine, die naast Aisha zit, stoot haar aan.
‘Straks gaan we een dansje oefenen’, fluistert ze. ‘Het is
voor de verjaardag van de juf. Dus ze mag niks weten. Doe
je mee?’ Aisha knikt wel drie keer. Tuurlijk doet ze mee, ze
houdt van dansen.

‘Het is niet erg als je iets niet kunt, dan moet je het gewoon
oefenen’, zegt Aisha. Ze doet een paar sommen voor. ‘Kijk,
het is helemaal niet moeilijk. En straks zal ik je verder
helpen. Maar nu wil ik eerst naar buiten. Ga je mee?’

Als de bel rinkelt voor de pauze, holt Sunshine meteen de
klas uit. Aisha wil ook haast maken. Maar ze struikelt over
een tas. En ze valt tegen de tafel aan van Juan, de nieuwe
jongen. ‘Sorry’, mompelt ze.
‘Maakt niet uit.’ Snel veegt Juan met zijn hand over zijn
ogen. Hè, huilt hij nou? denkt Aisha. En ineens herkent ze
hem. Het is die jongen, die een keer op straat zei dat ze zo
gek liep. Nou ja, wat maakt het uit. Het lopen lukt steeds
beter. ‘Gaat het wel?’, vraagt ze lief.
Juan schudt zijn hoofd. ‘Ik vind deze sommen zo moeilijk.
Zulke hadden we niet op de andere school.’

Op het plein staan Sunshine en Julianne ongeduldig
te wachten. ‘Kom snel, Aisha. Kijk, we hebben linten
meegebracht. Zou dat leuk zijn bij de dans?’
‘Heel leuk’, zegt Aisha. Ze maakt een paar pasjes en zwaait
met een lint door de lucht.

‘Wat doe je dat mooi!!’, klinkt het dan.
Juan staat verlegen te kijken. ‘Aisha, ik wist niet dat je zo
prachtig kon dansen. En lopen doe je ook heel goed.’
‘Dankjewel’, zegt Aisha. Haar glimlach is nog blijer dan
anders. En ze zwaait opnieuw met het lint.

Wilt u ook kinderen zoals Aisha steunen?
Dat kan op allerlei manieren. U kunt eenmalig of structureel
doneren, vrijwilliger worden of zelf een actie starten.
Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen.
Maak samen met ons het verschil voor kinderen
met een handicap.
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geeft nooit op!
Aisha gaat graag naar school. Rekenen en taal vindt ze leuk. En ze
speelt graag buiten met haar vriendinnen. Soms heeft ze moeite om
lastige woorden goed uit te spreken. En lopen gaat ook soms lastig.
Maar Aisha oefent elke dag, samen met mama en papa. Zo komen
de woorden steeds makkelijker en kan ze steeds een stukje verder
lopen. Want zoals mama zegt: ‘Niemand oefent zo hard als jij, Aisha.
Jij geeft echt nooit op!’
Een exclusieve uitgave voor het Liliane Fonds.
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