MISSING YOU
Alternatieve werkfiches
Editie mei

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 3

- Een totempaal vol herinneringen

Als je iemand verliest dan mis je die persoon. Door het gemis kan je je heel alleen voelen en
dat doet pijn. Als je je een beeld probeert te vormen van je dierbare dan komen herinneringen
naar boven. Dit kunnen mooie herinneringen zijn, maar ook verdrietige. Alle soorten
herinneringen mogen er zijn.
Het verhaal dat je straks gaat lezen gaat over een jong indianenopperhoofd dat zijn mooie
vrouw verliest. Hij wil haar eren door een houten standbeeld van haar te laten maken. Het
moet een beeld zijn waarin hij alle mooie eigenschappen van zijn vrouw herkent. Hij wil zich
alle dagen blijven herinneren hoe mooi zij was. Door naar het standbeeld te kijken voelt hij zich
minder eenzaam.
In elk land heeft men andere rituelen om overleden dierbaren te eren. Zo zijn totempalen
typisch voor de indianencultuur. Ze houden op een bepaalde manier het verleden in leven.
Soms wordt zo’n totempaal gemaakt als grafmonument of als herdenkingspaal voor iemand
die overleden is. Voor deze opdracht mag je zelf zo’n totempaal knutselen ter ere van wie je
verloren bent. Je maakt een totempaal vol herinneringen.

Benodigdheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rolletjes van WC-papier of keukenrol
Gekleurd papier of cadeaupapier
Kleurpotloden, stiften of verf
Schaar en lijm
Materiaal om je totem te versieren (bv. glitters, pluimpjes, ...)
Afbeeldingen van dieren of kenmerken die jouw dierbare persoon omschrijven
Sjablonen (zie verder)

STAP 1
Zoek een gezellig plekje en lees eerst het verhaal ‘Het opperhoofd en zijn mooie vrouw’.
Is het nog een beetje te moeilijk is om dit zelf helemaal te lezen? Vraag dan aan iemand om
het verhaal voor te lezen voor jou.

Het opperhoofd en zijn mooie vrouw
Er trouwde eens een jong Indianen-opperhoofd.
Hij nam het mooiste meisje van zijn stam tot
vrouw. Hij kon zijn geluk niet op, maar dat
duurde niet lang. Vlak na het huwelijk werd de
bruid erg ziek. Het opperhoofd wist zich geen raad
bij de gedachte dat zijn vrouw zou kunnen
sterven. Hij stuurde zijn mannen alle richtingen uit
om hulp te halen. Hij riep alle tovenaars van de
wereld bij zijn vrouw, maar ook zij konden de
verschrikkelijke ziekte niet genezen.
.
Zijn mooie vrouw stierf. Het hart van het opperhoofd was gebroken. En niets hielp daartegen.
De jacht niet, de veldtochten die hij maakte en ook de slaap brachten geen verlichting. Het
dappere opperhoofd kon zonder zijn vrouw niet leven. Hij wilde haar in zijn tent hebben, hij
wilde naar haar kijken, met haar praten. En daarom ging hij op zoek naar een goede
houtsnijder, die zijn vrouw uit hout kon snijden. Hij zocht lange tijd, ging van de één naar de
ander, maar tevergeefs. Niet één kon haar snijden zoals ze was.

Na een jaar keerde het opperhoofd zonder resultaat naar zijn dorp terug. Aan de rand van
het dorp kwam hij een oude man tegen. De oude man sprak hem aan en zei: "Je loopt wel
van het ene dorp naar het andere, op zoek naar een goede houtsnijder die jouw mooie vrouw
uit hout zou kunnen snijden, maar je zoekt het veel te ver. Je vergeet in je eigen dorp te
zoeken. Ik heb je vrouw vaak gezien en ik herinner me haar beeldschone gezicht. Als je wilt,
zal ik haar uit hout snijden."
Het gezicht van het opperhoofd klaarde op, hij zei: "Probeer het, oude man, probeer het, je zult
me er een groot plezier mee doen." En de oude man ging aan het werk. Aan zee was enige
tijd geleden een prachtig stuk hout aangespoeld. De oude man gebruikte dit hout en begon het
te bewerken. Hij sneed lange tijd, werkte ijverig door, tot zijn werk klaar was. Toen ging
hij naar het opperhoofd en sprak: "Het is klaar, komt u maar kijken, opperhoofd."
Het jonge opperhoofd ging de tent van de oude man binnen en zag zijn vrouw. Ze zat precies
zoals ze altijd gezeten had. Ze had dezelfde kleren aan die ze altijd gedragen had. Ze was net
zo mooi als toen hij haar tot vrouw genomen had. Het opperhoofd was dolblij. Zijn verdriet
werd minder en zijn geluk keerde terug. Hij droeg zijn mooie vrouw van hout naar zijn tent en
de houtsnijder werd rijkelijk beloond. Vanaf dat ogenblik was het opperhoofd niet meer alleen.
In de tent zat de mooie vrouw, ze had de kleren van zijn vrouw aan, ze droeg de pels van
een marter, ze had haar gezicht. En het opperhoofd sprak met haar, alsof ze in levenden lijve
voor hem zat. Het opperhoofd zat bij haar, het opperhoofd at bij haar, het opperhoofd
vertelde haar alles wat er gebeurde. Hij vond het alleen jammer dat zijn mooie vrouw nooit
eens iets terugzei.
Maar op een dag gaf ze antwoord. Op een dag zat het
opperhoofd weer bij haar en de vrouw bewoog zich, alsof ze
zuchtte. Het jonge opperhoofd geloofde zijn eigen ogen niet. Maar
de mooie vrouw van hout bewoog zich voor de tweede maal en
nog eens. De mooie vrouw van hout ademde. Maar spreken kon
ze niet. En haar handen en voeten bewegen kon ze ook niet.
Het hart van het opperhoofd sprong open van geluk. Zijn mooie
vrouw begon weer te leven. Lange tijd leefde het jonge
opperhoofd met zijn mooie vrouw van hout. Lange tijd was hij
gelukkig met haar. Maar ook dit geluk was niet eeuwig. Op een
dag zat hij bij zijn vrouw, toen hij een diepe zucht hoorde en
daarop een krakend geluid, alsof er een boom werd omgehakt.
De mooie vrouw van hout stierf.

Toen hij haar van de plaats waar ze altijd gezeten had optilde, zag hij daar een boompje uit
de aarde steken. Na korte tijd stak de boom dwars door het dak van zijn tent en het werd
een prachtige hoge boom. Zo'n statige boom hadden de mensen nog nooit gezien. Ze gaven
hem de naam Rode Ceder.
De Rode Ceder groeit nu overal waar de Indianen wonen. Maar de grootste en de mooiste
ceders groeien daar, waar eens het jonge opperhoofd met zijn mooie vrouw woonde. De
mensen komen van heinde en ver om daar ceders te halen. En als ze een bijzonder mooie en
hoge ceder zien staan, dan zeggen ze:
"Ze ziet eruit als de dochter van de mooie vrouw van het opperhoofd.”

STAP 2
Kijk naar de sjablonen die bij deze opdracht zitten. Knip uit welke stukken je graag zou
gebruiken om jouw eigen totempaal te maken. Je mag natuurlijk ook vanuit jouw eigen
creativiteit helemaal zelf een totempaal ontwerpen.
Bekleef je keukenrol of wc-rolletje met gekleurd papier. Beschilder of kleur de sjablonen en
kleef ze op het rolletje daar waar jij het zelf wil. Kies kleuren die het best bij je dierbare
passen. Van welke kleur hield hij of zij het meest?

STAP 3

Breng een aantal accentjes aan (bv. een kettinkje dat je
dierbare altijd droeg of een bepaalde riem). Misschien kan je
er ook in verwerken wat hij of zij goed kon? (bv. een
muzieknoot als iemand graag liedjes zong).
Of een dier waarmee je je dierbare het best zou kunnen
vergelijken? Of een zin die jouw dierbare altijd zei?

STAP 4
Versier jouw totempaal verder met de materialen die je thuis liggen hebt.
Wees zo creatief als je zelf wil!

Knap gedaan!
Knap dat je deze opdracht deed en ruimte maakte voor
herinneringen aan jouw dierbare! Maak ook jij een foto van jouw
resultaat en mail je die door naar jouw praatgroepbegeleider?

TIJD VOOR IETS LUCHTIG!
Wat wil je nu het liefste doen? Eventjes buitenspelen? Toch nog even rustig bezig zijn met één
of andere hobby? Doe vooral wat je graag doet op dit moment.

Laat de mooie herinneringen neerdwarrelen in je hart

