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Innovatieve 'World of Waw' zet Vlaanderen op de 3D-kaart

Van Kris Peeters tot Alex
de Astronaut
World of Waw is het project van de Oost-
Vlaamse Bryo-deelneemster Tine Stroobandt.
Augmented reality staat voor het toevoegen
van voorgeprogrammeerde data aan
de realiteit. Als je door een 'slimme bril'
naar de wereld kijkt, zie je je omgeving,
maar dan aangevuld met tekst, video, audio
of ... een wandelende Kris Peeters.

Kris Peeters op je keukentafel

Augmented Reality studio World of Waw
brengt minister-president Kris Peeters in 30
bij mensen thuis. Als je het campagnelogo
van CD&V scant met de gratis app, staat
Kris Peeters op pakweg je keukentafel om
te vertellen hoe zijn toekomstplan voor
Vlaanderen eruit ziet. Een sterk staaltje
toptechnologie van eigen bodem.

Zaakvoerster Tina Stroobandt vertelt:
"Om de beleving zo levensecht mogelijk
te maken, werd de minister gescand bij
het Antwerpse 3Dee, die een haarscherpe
3600 foto nam. Vervolgens trok het Cyborn
team de minister een 'motion capture' suit aan
om zijn lichaamstaal te vatten. Daarna werd
de 30 scan omgebouwd naar een mobiel-
vriendelijke variant en tot leven gewekt in
de World of Waw app. Daardoor staat de
'game' -achtige versie van Kris Peeters nu altijd
voor je klaar. Hij geeft een korte introductie,
waarna een filmpje over de slogan start."

Alex de Astronaut: interactief en
educatief

Sinds 2 april ligt Alex de Astronaut in
de Vlaamse winkelrekken: een klassiek
voorleesboek van eigen bodem, met
een futuristisch extraatje en een edu-
catieve onderstroom. World of Waw en
de Opvoedingswinkel sloegen de handen
in elkaar voor deze creatie.

Bedenkster Tina Stroobandt vertelt: "Alex
de Astronaut is in de eerste plaats een mooi
verhaal dat we interactief hebben gemaakt.
Als je met je smartphone of tablet de pagina's
bekijkt met de gratis app, komen de hoofd-
personages tot leven. Je kan verstoppertje
spelen met Alex, leert het sterrenlied met
Karel de Cavia en gaat op de foto met je
nieuwe vriendjes. Bij onze tests waren
de kinderen meteen super enthousiast.
Zij geloven echt in de magie van de techno-
logie. Als Alex wegvliegt om verstoppertje
te spelen, leggen de kinderen hun toestel
vaak neer om hem in de ruimte te zoeken.
Dat is geweldig om te zien."

"Omdat het boek voor kinderen bedoeld
is, wilden we het verhaal niet té vrijblijvend
maken, vervolgt Tina Stroobandt.
"Als mama zie ik zelf hoe beïnvloedbaar
kinderen zijn door dingen die ze horen en
zien. Ook in de positieve zin. We klopten
aan bij de Opvoedingswinkel om te kijken
hoe kinderen tijdens hun avonturen ook iets
kunnen opsteken. Zij maakten graag tijd vrij
om ons te helpen. Zo kwamen enkele STOP-
principes in ons boek terecht."

STOP4-7 is een training in sociale vaardig-
heden voor kinderen van vier tot zeven jaar
met gedragsproblemen, en hun ouders en
leerkrachten. Een belangrijk aspect van deze
training is het leren erkennen en verwoorden
van gevoelens. In eerste instantie bij zichzelf,
vervolgens ook bij anderen.

Deze principes zijn verwerkt in het verhaal
en de spelletjes van Alex de Astronaut.

Je kan het boek dus gebruiken om gevoelens
bespreekbaar te maken. Alex wil bijvoorbeeld
niet met zijn zusje spelen omdat ze veel
moediger is dan hij. En hij schaamt zich
daarvoor. Zoiets benoemen kan helpen om
die situatie te ontmijnen. Een gratis memory
spelletje op de website daagt kinderen uit
om de juiste emotie te linken aan verschil-
lende situaties.

Tina Stroobandt kwam al eerder in de pers

met het 3d-figuurtje 'Message Mike'


