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Woord vooraf
Zie deze verhalenbundel als een grabbelton. Het kind neemt een cadeautje en
pakt het uit. Ieder kind krijgt een andere boodschap mee. Bijv.: Het is ontzettend
naar om gepest te worden… én dat mag nooit gebeuren. Of: Wat kan het lastig
zijn, als je ouders gescheiden zijn, én…. Het is nooit jouw schuld.
Voor elk kind geldt: Jij bent helemaal oké, wat je omstandigheden ook zijn, en
wat je ook doet.
De verhalen zijn geschikt voor alle kinderen, ook voor kinderen van wie wij
denken dat ze niets meegemaakt hebben.
De verhalen zijn ontstaan in de klas, toen ik nog juf was. Later, toen ik ze ging
gebruiken in onze praktijk, heb ik ze wat veranderd en enkele verhalen
bijgemaakt en een paar weggelaten.
De verhalen kunnen thuis, op school en tijdens de therapie voorgelezen worden.
Het gaat er niet om, erachter te komen wat er met het kind aan de hand is, maar
alleen om het kind te laten weten dat hij/zij de moeite waard en geliefd is.
Gun je kind dit cadeautje.
En…
Liefde is de sleutel

6

