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Als er iets ontbreekt, dan kun je twee dingen doen. Je kunt er over
klagen dat het er niet is en bij de pakken blijven zitten of je kunt er
zelf voor zorgen dat het er komt. Omdat ik zelf altijd voor deze laatste
mogelijkheid probeer te kiezen, waardeer ik dit boekje van Tirtsa
Ehrlich enorm. Toen zij vaststelde dat er al heel wat kinderboekjes op
de markt waren over ADHD, maar geen over ADD, besloot ze er zelf
één te schrijven. Als één van de eerste in Vlaanderen mag ik het onder
jullie aandacht brengen. Wat ik met enorm veel plezier doe.
In dit boekje staat het negenjarige meisje Daisy centraal. Ze vertelt in
de ik-vorm over haar leven met ADD. Zo doet de lezer heel wat kennis
op over deze stoornis. Aan de hand van heel herkenbare thuis- en
schoolsituaties legt Daisy niet alleen uit wat er fout kan lopen maar ook hoe het kan
aangepakt worden.
Door de mond van Daisy heeft de auteur ook veel aandacht voor het metacognitieve aspect
van ADD en heel nadrukkelijk zelfs voor het bevorderen van een positief zelfbeeld. Omdat
deze kinderen vaak aanlopen tegen negatieve opmerkingen (dom zijn, lui zijn, niet willen
opletten...). Zo moet de lezer met ADD, eventueel met hulp van een volwassene, in het boek
zelf oplijsten welke positieve eigenschappen hij wel heeft.
De ik-vorm waarin het boekje geschreven is zorgt er voor dat kinderen zich heel snel
identificeren met het hoofdpersonage. De concrete feiten en gebeurtenissen uit het leven van
een kind met ADD doen de rest. Je merkt gewoon dat de auteur, Tirtsa Ehrlich, als
psycholoog heel wat ervaring heeft met kinderen met deze stoornis.
ADDaisy leest als een trein. De eenvoudige zinsconstructies en heldere woordenschat dragen
daar sterk toe bij. Hier en daar maken de gebruikte humor en de mooie tekeningen het verhaal
luchtig.
De bijgevoegde CD geeft het boek een extra waarde mee. Hierop wordt de tekst van het
boekje nog eens voorgelezen. Telkens als er een blad moet worden omgeslagen weerklinkt er
een belletje. Hierdoor is het uitermate geschikt voor jonge en moeilijke lezers.
Tirtsa Ehrlich wou voor kinderen van de basisschool een voorlichtingsboekje schrijven over
ADD. Daar is ze meer dan in geslaagd.

