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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 4 - Mijn groeiboot
Het logo van Missing You is een bootje. Dat is niet zomaar. Het staat symbool voor alles wat
komt kijken bij rouwen. Wanneer je iemand dierbaar verliest kan het voelen alsof je in een
wilde storm terechtkomt. Het lijkt alsof het water rondom je nooit meer rustig zal worden. In
het bootje blijven zitten zonder zelf te verdrinken is op dat moment al ongelofelijk moeilijk.
Opnieuw vooruit varen lijkt dan zelfs onmogelijk. Toch lukt het om na een tijd opnieuw te
beginnen roeien en vooruit te geraken. Op sommige momenten draai je misschien even rondjes
of lukt het niet om te roeien. Dat geeft natuurlijk niet. Op andere momenten zal het roeien
misschien heel vlot gaan en heel goed voelen. Meestal wisselt dit af en dat is helemaal normaal.
Iedereen mag op zijn eigen tempo roeien en zijn manier zoeken om terug vooruit te geraken.
Bij deze opdracht maak je een papieren groeiboot. Je zal stilstaan bij de herinneringen aan
jouw dierbare, bij wat nog moeilijk voor je is, maar ook bij wat al opnieuw heel goed lukt.

Vaar je mee?
Benodigdheden
1.
2.
3.
4.
5.

Balpen
Kleurpotloden, stiften of wasco
Stevig (wit of gekleurd) papier (A3 of A4)
Tandenstoker of een takje van buiten
Plakband

STAP 1
Vouw een papieren bootje. Kijk hiervoor naar de afbeelding hieronder en/of volg aandachtig
het uitgeschreven vouwstappenplan.

1. Vouw het papier in twee.
2. Plooi het papier nogmaals dubbel en vouw het weer open, zodat de
vouwlijn in het midden zichtbaar wordt. Zorg ervoor dat de opening van het
blad naar je toe ligt.
3. Vouw de bovenste hoeken om langs de vouwlijn in het midden.
4. Nu heb je een driehoek. Zorg ervoor dat de open onderkant naar je toe ligt.
5. Vouw de onderste zijdes langs beide kanten.
6. Nu heb je een papieren hoedje. Zorg ervoor dat de open onderkant naar je
toe ligt.
7. Open de onderkant van het hoedje. Breng de twee buitenste hoeken naar
elkaar toe.
8. Nu heb je een vierkant. Zorg ervoor dat de open onderkant naar je toe ligt.
9. Vouw de onderste helft naar boven. Doe dit langs beide zijdes, zodat je een
driehoek bekomt.
10. Herhaal stap 7 door de onderkant van de driehoek te openen en de
buitenste hoeken naar elkaar toe te brengen.
11. Nu heb je een vierkant. Trek de twee buitenste hoeken voorzichtig uit
elkaar, waardoor het puntje in het midden zichtbaar wordt.
12. Trek het papier nog wat goed, zodat je een bootje bekomt.

STAP 2
Knip een vlaggetje uit (in de vorm die jij graag wil gebruiken, bv. een driehoek, een hartje, een
ster, ...) en schrijf daarop de naam van de persoon die je mist. Maak het vlaggetje eerst met lijm
vast aan de tandenstoker. Maak daarna de tandenstoker met plakband vast aan het bootje.

STAP 3
Schrijf binnenin het bootje woorden op die jou doen herinneren aan de persoon die je mist. Als je
wil mag je de woorden verbinden met elkaar. Dit kan op verschillende manieren, zoals je in de
voorbeelden hieronder ziet. Uiteraard mag je dit doen op de manier die voor jou het beste voelt.
Voorbeeld 1: hier schrijf je alle woorden naast elkaar in andere kleuren
MAMA PLEZIER LIEF GLIMLACH GEMIS
Voorbeeld 2: hier zijn de woorden telkens met 1 gemeenschappelijke letter aan
elkaar verbonden
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STAP 4
Schrijf op de ene buitenzijde van jouw papieren bootje zaken die je op dit moment nog heel
moeilijk vindt nu je jouw dierbare moet missen. Dit kunnen momenten zijn (bv.
verjaardagsdatum) of activiteiten (bv. een uitstap die je samen zou doen) of bepaalde
voorwerpen (bv. een bepaalde knuffel die je ziet) of nog iets helemaal anders.

STAP 5
Schrijf op de andere buitenzijde van jouw papieren bootje zaken op waarvan je voelt dat die
opnieuw goed beginnen lukken. Dit kunnen momenten zijn (bv. lachen om een grap die je
dierbare altijd vertelde) of activiteiten (bv. terug naar de jeugdbeweging gaan) of manieren hoe
je met je pijn omgaat (bv. je verdriet niet opkroppen, opnieuw plezier maken,…) of nog iets
helemaal anders.

Kleur of versier je boot verder zoals jij dat graag wil.

Knap gedaan!
Wat knap dat je deze opdracht deed!
En vergeet niet: jij mag helemaal varen op jouw eigen tempo!
Maak ook jij een foto van jouw resultaat en mail je die door naar
jouw praatgroepbegeleider?

TIJD VOOR IETS LUCHTIG!
Klaar om even alles even los te schudden?
Zoek dit YouTube-filmpje op en dans maar mee!
https://www.youtube.com/watch?v=2IcN8HvA36E

Storms don't last forever
Stormen blijven niet duren

