
EEN BOOM VOL HERINNERINGEN 
Grote vragen voor een gesprek

(4- 6 jaar)

Waarom komen de dieren rond vos zitten?

Waarom is uil verdrietig?

Wat betekent doodgaan?

Wat betekent afscheid nemen?

Waarom nemen we afscheid als iemand sterft?

Is het belangrijk om afscheid te nemen? Waarom?

Hoe kan je afscheid nemen van iemand?

Waarom vertellen de dieren mooie verhalen over vos?

Wat is een herinnering?

Leeft vos nog een beetje als de dieren over hem vertellen?

Is de boom een stukje van vos?

Is vos een stukje van het bos?

Blijft vos leven in het hart van de dieren?



Vragen voor de begeleider

Wat denk jij? 
Waarom denk je dat? 

Is dat altijd zo?   Zou dat voor iedereen zo zijn? 

. Wat bedoel je met…?  
Kan je dat uitleggen? 

Waar komt dat idee vandaan? 

Zijn er nog andere mogelijkheden?  

Afsluiten: Heb je nog een vraag in je hoofd?



Grote vragen voor een gesprek

DE VRAAG VAN EEND 
Grote vragen voor een gesprek

(3- 8 jaar)

Waarom stellen we vragen? 

Bestaat er op elke vraag een antwoord? 

Waarom is eend verdrietig? 

Wat is verdriet? 

Kan je blij zijn en verdrietig op hetzelfde moment? 

Welke vraag wil jij aan eend stellen? 

Heb jij ook grote vragen in je hoofd? 

Kan eend ook terug vrolijk worden? Wat heeft ze daarvoor nodig? 

Waar gaat het kuikentje van eend naartoe als het gestorven is? 

Zou het leuk zijn om altijd te blijven leven? 

Gaat iedereen dood? 

Kan een steen ook doodgaan? Of blijft die altijd leven? En een wolk? 

Bestaat er iets dat altijd blijft bestaan?



Vragen voor de begeleider

Wat denk jij? 
Waarom denk je dat? 

Is dat altijd zo?   Zou dat voor iedereen zo zijn? 

. Wat bedoel je met…?  
Kan je dat uitleggen? 

Waar komt dat idee vandaan? 

Zijn er nog andere mogelijkheden?  

Afsluiten: Heb je nog een vraag in je hoofd?



Grote vragen voor een gesprek

KIKKER EN HET VOGELTJE 

Wat betekent ‘leven’? 

Wat is doodgaan? 

Hoort de dood bij het leven? 

Waar gaat de vogel naartoe als hij dood is?

Wat betekent ‘missen’?  

Als je iemand mist, wat gebeurt er dan?

Is verdriet hetzelfde als missen?

Waar zit ‘missen’ in je lichaam? 

Kan je blij en verdrietig zijn op hetzelfde moment?

Wat heb je nodig om blij te zijn? 

Blijft vogel leven in het hart van kikker? 

Is het leven ‘geweldig’, zoals kikker zegt? 

(3- 6 jaar)



Vragen voor de begeleider

Wat denk jij? 
Waarom denk je dat? 

Is dat altijd zo?   Zou dat voor iedereen zo zijn? 

. Wat bedoel je met…?  
Kan je dat uitleggen? 

Waar komt dat idee vandaan? 

Zijn er nog andere mogelijkheden?  

Afsluiten: Heb je nog een vraag in je hoofd?



Grote vragen voor een gesprek

MIJN KLEINE GROTE ZUS  
(2- 6 jaar)

Heb jij een vraag voor zus? 

Wat zou jij aan zus willen vertellen? 

Leeft zus verder in het hart van de familie?

Wie leeft er in jouw hart? 

Waar is zus naartoe? 

Kan zus bij jou zijn als je haar niet ziet? 

Verjaart zus nog elk jaar? 

Is zus er ook bij als het Kerstmis is/ Halloween is/ als de Sint komt? Op welke manier?

Kan zus nog mee op reis? 

Blijft zus voor altijd bij haar familie? 



Vragen voor de begeleider

Wat denk jij? 
Waarom denk je dat? 

Is dat altijd zo?   Zou dat voor iedereen zo zijn? 

. Wat bedoel je met…?  
Kan je dat uitleggen? 

Waar komt dat idee vandaan? 

Zijn er nog andere mogelijkheden?  

Afsluiten: Heb je nog een vraag in je hoofd?



Grote vragen voor een gesprek

ONO, EEN BIJZONDER BROERTJE 

Grote vragen voor een gesprek

Waar is Ono naartoe? 

Waarom is Ilo verdrietig? 

Is Ono een zonnestraal? Of iets anders?

Leeft Ono verder in het hart van Ilo en van de familie?

Waarom is Ilo plots terug blij? 

Wat maakt jou blij als je verdrietig bent?

Wat wil jij graag aan Ilo vertellen? 

(3- 8 jaar)



Vragen voor de begeleider

Wat denk jij? 
Waarom denk je dat? 

Is dat altijd zo?   Zou dat voor iedereen zo zijn? 

. Wat bedoel je met…?  
Kan je dat uitleggen? 

Waar komt dat idee vandaan? 

Zijn er nog andere mogelijkheden?  

Afsluiten: Heb je nog een vraag in je hoofd?



Grote vragen voor een gesprek

VOS EN GOUDVIS 

Waarom gaan vos en goudvis samen op reis?

Wanneer is iets bijzonder? 

Wat is vriendschap? 

Wanneer wordt iemand een vriend? 

Blijven vos en goudvis altijd vrienden? 

Stopt de vriendschap als goudvis sterft? 

Wat betekent afscheid nemen? 

Wil jij graag iets vertellen aan vos? Of aan goudvis?

(3- 8 jaar)



Vragen voor de begeleider

Wat denk jij? 
Waarom denk je dat? 

Is dat altijd zo?   Zou dat voor iedereen zo zijn? 

. Wat bedoel je met…?  
Kan je dat uitleggen? 

Waar komt dat idee vandaan? 

Zijn er nog andere mogelijkheden?  

Afsluiten: Heb je nog een vraag in je hoofd?


