
Samper heeft een verstandelijke beperking. Ook 
op motorisch vlak heeft ze een aantal problemen. 
Br. Saul vermoedt dat ze daarnaast ook een 
autismespectrumstoornis heeft. Gelukkig groeit 
Samper op in een liefdevol gezin dat al het mogelijke 
doet om haar te helpen.

“Vermoedelijk zijn de problemen waarmee Samper nu 
kampt een gevolg van mijn zeer moeilijke bevalling”, 
vertelt haar moeder Samihier. “Ik moest in een klein 
gezondheidscentrum bevallen met heel weinig opgeleid 
personeel. Er is toen heel wat fout gelopen. Maar we 
overleefden het gelukkig allebei”. 
Toen de problemen na enkele maanden aan de 
oppervlakte kwamen, bezochten haar ouders heel wat 
artsen maar geen van hen kon hen vertellen wat er 
precies met Samper aan de hand was of hoe ze haar 
konden helpen. De vele doktersbezoeken slorpten 
bijna het volledige gezinsbudget op.
Samper is nu acht jaar oud. Op dinsdag en donderdag zit 
ze stipt om 16 uur klaar voor haar lesje met Br. Saul. Veel 
tijd voor een praatje met de papa heeft Br. Saul niet. Ze 
trekt aan Br. Sauls arm om hem duidelijk te maken dat 
ze er wil aan beginnen! Br. Saul haalt z’n materiaal uit 
z’n rugzak en daar gaan ze. Vandaag oefenen ze samen 
de kleuren in aan de hand van blokjes. Haar kleinere 
broer Edmies, 5 jaar oud, zit vlak naast haar. Telkens ze 
een blokje van de juiste kleur aan Br. Saul moet geven 
kijkt ze eerst even naar haar broer om een bevestiging. 
Pas als hij knikt, geeft ze het blokje door aan Br. Saul. 
Samper en Edmies zijn dit zo gewoon. 
Br. Saul: “Ze zitten naast elkaar op school, in de derde 
kleuterklas. Edmies helpt zijn zus zo veel mogelijk. Er 
is niemand anders die haar begeleid. De leerkrachten 
weten eigenlijk niet goed hoe ze met haar moeten 
omgaan. Het is goed dat ze naar school gaat en niet 
alleen thuis hoeft achter te blijven, maar eigenlijk 
leert ze nauwelijks iets bij op school. Ze heeft echt 
individuele begeleiding nodig. De huidige situatie is 
niet goed voor Samper, en ook niet voor haar broertje. 
Je zus helpen is één zaak, maar er iedere minuut van 
de schooltijd moeten zijn voor haar is niet oké. Ook 
Edmies moet zich in alle vrijheid kunnen ontwikkelen. 
Mochten we een dagcentrum hebben, dan zou Samper 
bij ons individueel of in kleine groepjes onderwijs 
kunnen krijgen op haar maat. Dit zou haar enorm 
vooruit helpen.”

Samper: 
met kleine broer 
op de schoolbank


