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Nancy Goor is moeder van 
vier kinderen tussen 19 en 
25 jaar. Toen zij naar school 
gingen, wilde Nancy ook leren 
lezen, schrijven en rekenen. 
Want dat kon ze onvoldoen-
de. Dankzij de cursussen bij 
basiseducatie kon ze haar kin-
deren de kansen geven die zij 
had gemist. En ze kreeg meer 
zelfvertrouwen. “Het werd 
een compleet andere Nancy”, 
zegt Mieke Hens, een van de 
toenmalige begeleiders bij 
Basiseducatie Kempen.  
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Omwille van mijn kinderen leerde ik lezen

Door verschillende omstandig
heden leerde Nancy in de lagere 
school niet goed lezen, schrijven 
en rekenen. Op haar veertiende 
kreeg ze een depressie en be
landde in de psychiatrie. De jaren 
daarop wisselden opnames en 
veranderen van school elkaar af. 
Op school werd zij vaak uit de les 
gehaald voor logopedie, waardoor 
ze nog meer lessen miste.

Altijd bang
Nancy trouwde en kreeg kinderen. 
“Toen die naar school gingen, 
hield ik me aan de schoolpoort 
afzijdig om te vermijden dat ik 
door de mand viel. Ik probeerde 
zoveel mogelijk op te vangen van 
wat andere ouders onder elkaar 
vertelden om toch een beetje op 
de hoogte te zijn. Naar een ouder
contact durfde ik niet gaan. Ik was 
altijd bang en kwam zo weinig 
mogelijk buiten. In de winkel kon 
ik niet berekenen hoeveel alles 
kostte en het wisselgeld niet na
tellen. Ik kocht vaak hetzelfde om 
niet voor verrassingen te komen.  
De kinderen hadden vaak op 
school niet mee wat ze nodig had
den omdat ik de briefjes niet kon 

lezen. Ik voelde me een slechte 
moeder. Ik had allerlei trucjes om 
te verbergen dat ik niet kon wat 
anderen wel konden, maar stond 
constant onder stress.” 
Toen het oudste zoontje in het 
eerste leerjaar zat, raapte Nancy 
haar moed bijeen en ging naar 
basiseducatie om beter te leren 
lezen, schrijven en rekenen. “Dat 
ik mijn kind wilde helpen was de 
motivatie die me over de drempel 
duwde, al was het met een bang 
hartje. Ik wilde kunnen wat mijn 
kinderen gingen leren, en hen 
altijd een stapje voor zijn. Dat is 
me gelukt tot de leerstof van het 
vijfde leerjaar. Intussen had ik 
ervaren dat ik niet zo dom was als 
ik altijd had gedacht. Dat gaf me 
zelfvertrouwen. Een cursus asser
tiviteit hielp me om mijn mening 
te durven geven en te praten met 
leerkrachten of de directeur. Ik 
ging naar de oudercontacten en 
zat in het oudercomité. Ik werd 
zelfs leesmoeder. Ik die tot enkele 
jaren daarvoor niet kon lezen. Ik 
was niet meer bang om onder de 

mensen te komen en werd be
stuurslid bij de Gezinsbond.” 

Ik werd steeds vrijer
“Bij basiseducatie leerde ik ook 
werken met de computer en ik 
werd er voorbereid op het behalen 
van een rijbewijs. Ik werd steeds 
onafhankelijker en vrijer. Ik heb 
later zelfs mijn diploma honden
instructeur gehaald, mijn grote 
passie. Een echt diploma: daar 
had ik vroeger niet van kunnen 
dromen.  
Bij basiseducatie zag men in mij 
wat niemand voorheen zag en 
ikzelf ook niet. Ik kreeg er de kan
sen die ik miste in mijn jeugd. Nu 
neem ik de kansen zelf. Je moet je 
afvragen wat je wil bereiken en er 
voor gaan. Ook al durf je eigenlijk 
niet goed. Als je een doel hebt, 
kan je daar veel voor opbrengen. 
Ik deed het voor mijn kinderen. 
Ze hadden het niet gemakkelijk op 
school, maar ik kon hen steunen, 
met de leerkrachten gaan praten 
enz. Ik heb er veel in geïnvesteerd. 
Ik mag er niet aan denken dat 
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