
Heimwee – speciaal programma van Annie van Gansewinkel  
  

 
 

Heimwee en toch …  
  
Annie van Gansewinkel heeft voor scholen een speciaal programma over heimwee. In 2019 

kwam haar boek 'Op reis met heimwee' uit bij uitgeverij De Eenhoorn. Verhalen, gedichten, 

interviews, tips en informatie over heimwee. 

In overleg met leerkrachten kan zij met de groep in gesprek gaan over heimwee of een 

schrijfworkshop geven rond dat thema. Het kan een bijzondere voorbereiding zijn op 

schoolkampen, vakanties en logeerpartijen. Daarbij wil ze, evenals in haar boek, een lichte 

en praktische toon houden. 

Tip: Terwijl in groep 8 als voorbereiding voor het schoolkamp heimwee aan de orde komt, 

combineert Annie van Gansewinkel het onderwerp met een gewoon schrijversbezoek in de 

andere klassen. 

 

Heimwee, bijna elk kind heeft er wel eens last van. Ook volwassenen trouwens. Het kan je 

logeerpartij, slaapfeestje, schoolkamp en vakantie aardig verpesten. Heimwee en toch op 

reis, want altijd thuisblijven is geen optie. 

In 2019 verscheen bij uitgeverij De Eenhoorn Op reis met heimwee. Een boek vol verhalen, 

weetjes, tips … Het is zeker geen zwaar probleemboek, ook dankzij de luchtige illustraties 

van Richard Verschraagen. 

Het is goed om het over heimwee te hebben. Bijna iedereen kent het, maar we praten er 

nauwelijks over. Annie van Gansewinkel wil laten zien dat je ondanks heimwee nieuwe 

werelden kunt ontdekken en plezier kunt hebben op een onbekende plek.   

 

Voor haar boek had ze onder meer gesprekken met leerlingen van groep 8 over heimwee. 

Daarin werd duidelijk hoezeer het onderwerp leeft en hoe indringend heimwee kan zijn. 

Maar ook werd de veerkracht van kinderen duidelijk en hun manier om met heimwee van 

henzelf of anderen om te gaan. 

 

 



Doelgroep  

8 tot en met 12 jaar  

scholen, bibliotheken, centra voor kunstzinnige vorming, verenigingen 

  

Groepsgrootte  

groep tot 35 leerlingen (bestaande klas)  

voor schrijfworkshop: in overleg  

 

Inhoud themaprogramma  

Er zijn uiteenlopende mogelijkheden voor het programma waarover Annie van Gansewinkel 

graag overlegt met de organisator. Onderdelen kunnen zijn: 

* klassengesprek over heimwee  

* Op reis met heimwee, voorlezen en vertellen hoe het boek tot stand kwam. Over 

hondenheimwee en kattenheimwee, heimwee vroeger en in de toekomst. Plus een test of 

je een heimweewrak bent. 

* speelse schrijfopdrachten over heimwee of reizen  

 

Daarnaast zijn elementen van een ‘gewoon’ schrijversbezoek mogelijk:  

- hoe schrijft de schrijver? Van idee tot boek 

- vragen beantwoorden 

- voorlezen 

- klassengesprek over een thema 

 

Schrijfworkshops 

Het bezoek kan volledig bestaan uit een schrijfworkshop, bv. over heimwee. Ook andere 

thema’s zijn mogelijk. 

Annie van Gansewinkel heeft veel ervaring met schrijfworkshops, ook voor kinderen.  

  

Benodigdheden die organisator moet regelen  

Bij schrijfopdrachten en workshop: papier, pennen, digibord/whiteboard/flip-over  

  

Boeken van Annie van Gansewinkel waarin het thema Heimwee aan de orde komt. 

Op reis met heimwee – 2019 – De Eenhoorn - groep 5-8  

Deze schelp verdient een kistje – 2015 – De Eenhoorn – groep 5-7  

Stoerewatjeskamp – 2010 – Maretak – groep 6-8  

Koffer-Koen – 2009 – Zwijsen – groep 5-6  

Papa zonder grenzen – 2008 – De Eenhoorn – groep 5-6  

 


