ONDERTUSSEN IN SINT-JOOST

Eefje Vloeberghs, hoe is’t nog in Bib Joske
Komen er reacties van kinderen of ouders?
Ja zeker, niet zoals je leest in het echt, maar
de verhalen worden nog steeds bekeken, we
hebben ook al prachtige foto's gezien van
kinderen die aan het scherm gekluisterd zijn
tijdens onze verhaaltjes, aiaiai of joepie? Maar
toch heel erg leuk. Vooral ouders reageren
enthousiast van "aha, mijn kindje is weer aan
het luisteren" of "hé, dat was een tof
verhaaltje". Leuk om reacties te krijgen want
we missen iedereen hier.

Voorlezen aan jong en oud doen jullie
natuurlijk al heel lang bij Bib Joske, maar
sinds de komst van corona doen jullie dit
enkel online via Facebook. Hoe voelt het om
voor een onzichtbaar publiek te lezen, Eefje?
Neem maar van mij aan dat voorlezen voor
kinderen in het echt veel aangenamer is, want
er is dan meer interactie. Je ziet waar
kinderen blijven hangen, wat zij in de verhalen
en tekeningen opmerken, je vertelt het
verhaal zo 'samen'. Nu heb ik er eigenlijk een
beetje het raden naar.
Samen met mijn collega's Simon en Lotte
lezen we elke middag om 12u prentenboeken
of kamishibaiverhalen voor kleinere kinderen.
Om 14u halen we leesboeken of gedichten of
weetjesboeken tevoorschijn voor grotere
kinderen. Iedereen mag voorleessuggesties
doorgeven hoor, al moeten we geluk hebben
dat het in Bib Joske aanwezig is.
We zijn ons bewust van de vele digitale
initiatieven, maar wij missen onze bezoekers
ook en we willen iets beteken voor iedereen
die thuis zit. We zijn er ons van bewust dat we
daar een evenwicht in moeten proberen te
vinden.

Kunnen mensen op een of andere manier aan
een boek geraken in de bib, op bestelling
allicht?
Voorlopig respecteren we de eerste regel die
van kracht is: "blijf in uw kot" en dus -met pijn
in het hart- lenen we niet uit. We bereiden
wel een afhaalsysteem voor om te kunnen
uitlenen op reservatie, maar vanaf wanneer
we dit kunnen starten is nog te bekijken. We
laten het wel duidelijk weten wanneer het
zover is.
Ik heb me laten vertellen dat jij één dag op
de twee permanentie doet op het callcenter
van de gemeente, dus kunnen mensen naar
jou bellen met allerlei vragen. Wat komt er
zoal binnen?
Simon en ik en nog iemand lossen mekaar af
voor de Nederlandstalige telefoonlijn,
tezamen met een collega voor de Franstalige
lijn ja. Er komen vooral vragen binnen zoals:
"Mag ik nog verhuizen?" of "Kan ik mijn
rijbewijs nog komen ophalen?" of "Waar kan
ik terecht voor een pc met internet?" of "Ik
maak eten, maar bij welke organisaties kan ik
daarmee terecht om hen te helpen?" of "Ik
heb een boete gekregen omdat ik de
coronamaatregelen zou hebben overtreden,
wat nu?". Hoe dan ook worden alle vragen
genoteerd en de gemeente probeert voor elk
een oplossing te bieden.
Eigenlijk zijn we op deze manier vooral bezig
met doorverwijzen, zo leer ik zelf ook bij hoor!
Dankjewel, Eefje!

