
Kortere zinnechies voor lêêglezers

‘k Weet nog goed dà me leze leerde op school. Dat was wat. 
Leze lere. ‘k Vong ’t fijn. Aareg fijn! Hoeneer zou ‘k m’n êêste 
boeksie kenne leze? Dat leekende me zôô leuk! Wà jammer dat
‘r nog aaltijd mense zijn die d’r moeite mee hebbe om leze te 
lere. Die kanne d’r nie blij deur zijn. Die hen d’r soms een hekel
aan. Zonde is dat, hee. Ze misse zô ’n hôôp. As ie wél ken leze 
kà je d’r veul van lere. Je hè leuke boeke waerom ie mò lache 
en ok die je laete griezele. Spannende sprooksies en verhaole 
over van aalles en nog wat. As ie nie graeg leest, mis ie wel ’n 
hôôp! 

Waerom schrijf ‘k dut nou? Een paor weke trug sting d’r een 
stuksie in de krant over Libelle. 2,5 meljoen mense in 
Nederland zijn lêêggeletterd mè leze, schrijve en rekene. Wà 
fijn dà Libelle daer wat aan wil gaon doen! Ze kwamme d’r op 
deur iemand die les gaf  aan mense voor wie Nederlans de 
twêêde taol is. Dà sprak me aareg aan omdà ‘k daer zellef ok 
jaere lang mee te maoke hè gehad. D’n bal gong rolle en d’r 
kwamme meer mense aan te pas. De prejectlaaider van de 
Stichting Leze en Schrijve en de redactiemanager Human 
Interest van Libelle. Ze wouwe ’t idee brêêjer gaon trekke, 
want perbleme mè leze en schrijve zurrege d’r ok voor dat ‘r 
perbleme zijn mè computers en smartphones. Dan is ’t ok lastig
om goed mee te kanne gaon i je waarek en in de maotschepij.

Ving u, die wél leest, ok dat ’t een mooi plan is? Aareg 
benieuwd ben ‘k nou al naer d’n aanpak van ons bekende 
weekblad. Die gao wel om hêêl grôôte veraanderinge vraege. 
Nie allêên de menier van schrijve kom van pas, mor ok de 
aanpassing van veddere rebrieke. Denk mor is aan de recepte, 
aan Jan, Jans en de kaainder, de puuzels en aalle wekelijkse 
stuksies. Sjonge jonge waer begin Libelle aan! Mè 
belangstelling zà ‘k ’t vollege, dat weet ‘k nou al. Wat zalle de 
trouwe lezers d’r van vinge? Zijn die ok nieuwsgierig naer de 
veraanderinge, of zouwe die meschie juist wel-is dieperdere en 
hôôggeletterdere artikele wille leze? Zal ’t geliefde blad ’t 
zellefde blijve met ’n ampart bijgaond ‘schriffie’ as bijlaoge of 
komt ‘r een spesjaole inlaoge? Wordt ’t êênmaolig 



geprizzenteerd of wordt ’t een trugkerende edisie? D’r zijn ok al
planne om d’r aandacht aan te geve bij taolinstitute, 
bibeletheeke, gemêêntehuize en leesmappe en zô. Hoe dan ok, 
geweldig voor iederêên die hierdeur wat meer met onze 26 
letters te maoke zal krijge en veraal ok dà ze d’r meer en meer 
plezier aan zalle beleve. Succes voor Libelle, voor aalle 
medewaarekers en veraal voor lêêggeletterdes. Wie weet worre
d’r veul hôôggeletterd! Jaot!
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