Praten over omgaan met dood, rouwen en troosten
Praten over de dood is geen vanzelfsprekendheid. De dood blijft voor veel mensen iets om bang voor te zijn,
om zacht en in bedekte termen over te praten. Er bestaat een grote verlegenheid om met kinderen te
praten over de dood als dat niet hoeft. De kans dat een basisschoolkind met overlijden in aanraking komt, is
groter dan je misschien denkt. Doodgaan hoort bij het leven. Of het nu een (huis)dier of een mens, jong of
oud, nabij of veraf betreft: een overlijden grijpt iedereen aan. De dood is misschien wel de enige zekerheid
in ons leven –maar ook het grootste raadsel. Om troost te vinden, herinneringen te bewaren en om te
kunnen gaan met de dood als onderdeel van levensvaardigheden, daarvoor biedt ik deze workshop aan.
Voor speciale wensen of afstemming, neem even contact op jeroen@levendiguitgever.nl/0622613701.
Voor groep 3 t/m 8
Aan de hand van prentenboeken en verhalen gaat Jeroen in gesprek met de kinderen over dood gaan,
moeten missen, rouwen en troosten. Hoe kun je met de dood omgaan? Hoe bewaar je goede
herinneringen?
De benadering kan op een filosofische manier gebeuren, maar ook met een levensbeschouwelijk insteek.
Levensbeschouwing in de zin van betekenisgeving. Wat betekent de dood voor jou? Hoe kun je er mee
omgaan? Op welke manieren gaan mensen in verschillende godsdiensten en culturen om met de dood.

Mijn zusje en ik
Als Olivier wordt geboren kijkt zijn zus Iris verbaasd in de wieg. Maar als snel heeft ze
in haar broertje een gezellige speelkameraad voor het leven gevonden. Logeren bij
opa en oma, naar school, op vakantie, spelen in de boomhut, ruzie maken, dat kunnen
broer en zus samen heel goed!
Tot alle gebeurtenissen een herinnering worden om te koesteren als het leven van Iris
abrupt eindigt door een fataal ongeluk.

Voor altijd vrienden
Bram en Aron zijn de beste vrienden. Hun vriendschap is voor altijd. Ze doen alles
samen. Als Bram ziek wordt, probeert Aron hem zoveel mogelijk te helpen. En ze
hebben ondanks alles een mooie tijd samen.
Dan komt Bram te overlijden. En voelt Aron zich alleen. Ze zouden toch altijd vrienden
blijven?
Een ontroerend verhaal over doodgaan, rouwen en troosten voor iedereen die een
vriendje moet missen.

De wens van opa
Beertje Bram vertelt het verhaal van Jesse en zijn opa. Opa is heel erg ziek. Jesse wil
nog een keer met opa naar de dierentuin. Maar volgens opa kan dat echt niet meer.
Jesse zoekt naar een mogelijkheid om de laatste wens van opa in vervulling te laten
gaan.
Dit prentenboek gaat over troost vinden in een laatste wens en het bewaren van
herinneringen. De opbrengst van het boek is bestemd voor het vervullen van laatste
wensen door de Wens Ambulance.

