DYSLEXIE ALGEMEEN

DE PANNENKOEK
Op Facebook gaat een filmpje viraal van een jongen met het
syndroom van Down die in de keuken van een restaurant graag de
pannenkoekenflip wil uitproberen. Hij durft eigenlijk niet, is bang
om te falen. Na lang aanmoedigen gaat hij, langzaam aftellend,
dan toch flippen. Hij werpt de pannenkoek met een ferme zwaai in
de lucht. Helaas, de pannenkoek landt meters achter hem, ver weg
van de koekenpan. Wel bijzonder is dat de pannenkoek, bij toeval,
landt op een van de borden die klaar staat verderop in de keuken…
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