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Echte troost is dat je verdriet
mag bestaan

HALLO
Het is een heel vreemde periode waarin je
niet naar school kan en zoveel mogelijk thuis
moet blijven. Het lijkt alsof alles plots even
stilstaat. We kunnen jou nu ook niet zien in
de rouwgroepen, maar we willen graag
verbonden blijven met jou. .
Daarom sturen we jou graag regelmatig een
creatieve opdracht door. Als je wil mag je
het resultaat doormailen naar jouw
praatgroepbegeleider. Hij/zij kan jullie
werkjes dan bundelen en naar alle kinderen
uit jullie praatgroep doorsturen.

Veel liefs

Elke praatgroep start met het kaarsjesritueel
KAARSJESRITUEEL
Zoek een warm, gezellig
plaatsje waar je een kaarsje
kan laten branden
voor de persoon die je mist.
Leg onderaan een papiertje in
het theelichtje en
schrijf de naam van jouw
dierbare erop.
Als je het kaarsje laat
uitbranden dan zie je de
naam erdoor schijnen.

OPDRACHT 1 - Gebroken maar niet kapot
In deze periode komt de natuur weer tot leven. Vogels bouwen nesten, er komt opnieuw groen
aan de bomen, de dagen worden langer, het wordt stilaan wat warmer. De winter verdwijnt
en de lente is niet meer tegen te houden. Eieren worden vaak gebruikt als symbool voor nieuw
leven. Maar eieren zijn ook heel erg kwetsbaar, ze kunnen breken.
Wie iemand verliest voelt zich vaak ook ‘gebroken’. Het lijkt alsof het nooit meer zal zijn als
voorheen. Op een bepaalde manier is dat ook zo. Je kan het ei immers niet helemaal herstellen.
Als je de twee helften van een gebroken ei opnieuw op elkaar probeert te zetten zal je immers
altijd de breuk blijven zien. Maar dat is eigenlijk niet erg, dat maakt je tot wie je nu bent. Wist
je dat men in Japan zelfs gebroken keramiek en porselein repareert met goud- of zilverkleurige
lijm? (dat noemt men ‘kintsugi’). Net om aan te tonen dat breuken of barsten niet hoeven
weggestopt te worden, maar er helemaal mogen zijn.
De sporen van de breuk maken het voorwerp eigenlijk nog mooier dan het al was.
Ook al blijft de pijn natuurlijk nadat je iemand dierbaar verloor, toch lukt het na verloop van
tijd misschien om opnieuw te lachen en weer te genieten van het leven.

In de onderstaande opdracht gaan we 3 eieren als symbool
gebruiken om jouw verliesproces voor te stellen.
Benodigdheden
1. Eén leeg eiderdoosje
2. Drie eieren
3. Verf/stiften/materiaal om je eieren mee te versieren

STAP 1
Het eerste ei blaas je volledig leeg. Zoek een filmpje op YouTube om te zien hoe je dat het
beste aanpakt (wees voorzichtig zodat jouw ei niet kapotgaat…). Als dit gelukt is dan mag je
dit ei beschilderen/bekleven of erop schrijven. Hoe zag jouw leven eruit voor je je dierbare
verloor? Gebruik kleuren, woorden, materiaal die daarbij passen. Laat het ei drogen.

STAP 2
Het tweede ei breek je in 2. Hou enkel de eierhelften over. Spoel het voorzichtig af en droog
de beide helften met een doekje. Deze 2 helften staan symbool voor het moment waarop je
jouw dierbare verloor. Hoe zag jouw leven eruit op dat moment? Welke kleuren, woorden en
materialen passen daarbij volgens jouw gevoel?

STAP 3
Het laatste ei breek je ook in 2. Hou opnieuw enkel de eierhelften over. Was het voorzichtig af
en droog de beide helften met een doekje. Leg de twee stukken opnieuw op elkaar. Het is
normaal dat het niet meer volledig op elkaar past. Als je wil mag je het proberen herstellen,
maar je mag evenzeer de 2 helften gewoon op elkaar laten rusten. Hoe ziet jou leven er nu
uit? Welke kleuren, woorden of materialen passen daarbij? Volg ook hier goed jouw gevoel.

STAP 4
Laat alles drogen en schik de eieren in jouw eierdoosje volgens hoe dat voor jou het beste voelt.

Knap gedaan!
Knap dat je deze opdracht deed en durfde stilstaan bij jouw
verliesproces! Maak ook jij een foto van jouw resultaat en mail je
die door naar jouw praatgroepbegeleider?

TIJD VOOR IETS LUCHTIG!
Waar heb je na deze opdracht nood aan? Iemand thuis
een knuffel geven? Voluit dansen op jouw lievelingsnummer? Even naar buiten om
een luchtje te scheppen? Naar een grappige film te kijken? Doe dat maar!

There's a crack in everything, that's how the light gets inside - Leonard Cohen
In alles zit een scheur, zo komt het licht naar binnen

