op de voorkant

Paspoort

Luuk

Luuk zit op een speciale
school. En daar heeft hij het
super naar zijn zin. ‘Omdat de
juf mij heel goed snapt en
helpt. Ze weet bijvoorbeeld
dat ze me even op een rustig
plekje alleen moet laten als ik
boos word.’ En er zitten maar
14 kinderen in de klas van
Luuk. Daardoor is het veel
minder druk in de klas dan op
zijn vorige school. Luuk gaat
met een taxibusje naar school.
En het busje brengt hem ook
weer thuis.
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Naam: Luuk
Leeftijd: 11 jaar
Klas: groep 5
Heeft: McDD (zie
hieronder de uitleg)
Hobby’s: Scouting,
dieren, buitenspelen

Hond Nala
Thuis speelt Luuk graag met
zijn hond Nala. Nala is een
bijzondere hond. Hij is namelijk speciaal getraind om Luuk
te helpen. ‘Als ik bijvoorbeeld
boos word, dan herkent Nala
dat en dan gaat ze tegen mij
op springen en mij likken.
Vroeger was ik heel snel boos.
Nu niet meer zo vaak. Dat
komt ook door de medicijnen
die ik nu krijg.’
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op de voorkant

Dierenvriend
Luuk speelt graag met Nala in
het bos en in de tuin. Maar
ook andere dieren vindt Luuk
heel erg leuk. Daarom is hij
blij dat hij twee keer per
week naar de zorgboerderij
mag. En één keer per maand
mag hij daar zelfs een nachtje logeren.
Op de zorgboerderij hebben
ze een pony, twee geiten,
een varken en twee honden.
Later wil Luuk dierenverzorger worden in de dierentuin.
Omdat hij zo blij wordt van
dieren.
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Hutten bouwen
Luuk gaat ook graag naar de
scouting. Daar zijn ze veel
buiten in het bos. Ze bouwen
hutten, gaan samen koken of
doen een leuk spel. Hutten
bouwen is echt een hobby van
Luuk. Als hij thuis is, gaat hij
ook graag in het bos hutten
bouwen. Soms samen met
Tycho, zijn beste vriend.
‘En als het slecht weer is, gaan
we verhalen verzinnen. Dan
maken we een stripverhaal dat
we zelf tekenen en schrijven.’

De moeder van Luuk legt uit
wat McDD is. ‘Mensen die
McDD hebben, hebben alle
emoties heel erg sterk. Als ze
boos zijn, zijn ze dus heel
boos. Als ze blij zijn, zijn ze
superblij. Als ze bang zijn, zijn
ze heel erg bang. En als ze
verdrietig zijn, zijn ze heel erg
verdrietig. En dan kunnen ze
ook nog het ene moment heel
blij zijn en het volgende moment bijvoorbeeld heel boos of
bang. Dat Luuk dit heeft, is
heel lastig voor hem. Wij
helpen hem daarom zo goed
mogelijk, zodat het in zijn
hoofd zo rustig mogelijk
blijft.’
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