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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 kunnen thuis, op school en in 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

1. We hebben tenslotte allemaal wat
In een ver land, in een groot bos, wonen vijftien kleine apen en één
grote dikke grijze aap. Het is net één grote familie. Alle dagen zijn de
apen bij elkaar. Ze maken wel eens ruzie en ze maken het ook weer
goed. Elke dag beleven de aapjes wel wat. Soms is het iets leuks en
het is ook wel eens iets verdrietigs. ‘Weet je wat we gaan doen?’ zegt
Tim, ‘we gaan verstoppertje spelen.’ Nou dat vindt de rest een goed
idee. Elsbeth gaat tellen bij een boom: ‘1, 2, 3, 4 ..... 100’ en alle apen
rennen weg. Verstoppertje doen, daar zijn ze goed in. Als ze dat een
poosje gedaan hebben, willen een paar aapjes in de boomhut spelen.
Je moet weten dat ze een hele grote boomhut hebben. Boven in een
boom met een metersdikke stam, hebben de apen een geweldige hut
gebouwd. Je zult het misschien niet geloven, maar ze kunnen er
allemaal in. Wat zo leuk is: Ze hebben van allerlei afval, zoals tassen
en zakjes en lollystokjes en snoeppapiertjes, een dak gemaakt.
Daardoor kan je in de hut zitten, ook als het regent. Dat is gezellig;
lekker spelen in een hut met het getik op het dak.
De apen gaan vadertje en moedertje spelen. Sommigen willen liever
rovertje spelen, maar dat doen ze dan wel een andere keer. Ze hebben
kopjes van kokosnoten gemaakt, en de takjes zijn lepels en de
bladeren worden als servetten gebruikt. De apen lachen en hebben
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