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Deze training set bestaat uit

Er Is Hoop Voor Mij
Een interactief werkboek voor kinderen 
om tot herstel te komen na een trauma

Handleiding voor de begeleider

Meer verdieping kan gevonden worden in 
“Healing for Hurting Hearts” : 

Een Handboek voor het Counselen van Kinderen en Jeugd in Crisis

Deze handreikingen zullen ouders, zondagschoolwerkers en andere zorgverleners helpen om 
kinderen te helpen die door traumatische ervaringen heen zijn gegaan, waarbij zij vitale verliezen 
geleden hebben die tot gevoelens van verdriet hebben geleid.

Voor diegenen die dit werkboek willen vertalen, neem alstublieft contact op met CCTI voor een 
vertaalovereenkomst en voorstellen hoe de vertaling cultureel relevant kan worden gemaakt. Er zijn 
geen kosten voor vertalingen.

In dit werkboek hebben we de namen die de Drie-eenheid vertegenwoordigen gebruikt. Hoewel 
we als volwassenen worstelen met de mysterieuze natuur van de Drie-eenheid accepteren kinderen 
het gewoonlijk. Ze spreiden opmerkelijk geloof ten toon. Hoewel het zeldzaam is dat kinderen vragen 
stellen over de Drie-eenheid, moet je voorbereid zijn om een eenvoudig antwoord te geven wanneer 
een kind er om vraagt. Voor erg jonge kinderen is het genoeg te onderwijzen dat God de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest bestaan. Voor andere kinderen kun je een illustratie als dit gebruiken: Ik 
ben mijn vaders dochter. Ik ben de vrouw van mijn man. Ik ben de moeder van mijn zoon. Ik ben drie 
personen: toch ben ik één. God is één maar drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de 
Heilige Geest.
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Introductie van

Er Is Hoop Voor Mij

Een interactief werkboek voor kinderen 
om tot herstel te komen na een trauma

Dit werkboek geeft kinderen mogelijkheden om over hun trauma gerelateerde gevoelens te 
praten als ze de activiteiten doorwerken. Voor kinderen is het heel belangrijk welk gevoel ze hebben 
over de gebeurtenis. Vaak ervaren ze problematische gevoelens, die nieuw voor ze kunnen zijn.

Een ander kenmerk van het trauma van kinderen zijn de verliezen die ze ervaren hebben 
door een traumatische gebeurtenis. Kinderen hebben hulp nodig deze verliezen te erkennen en te 
begrijpen wat deze voor hen betekenen, zowel nu als later. Om een einde te maken aan hun trauma 
hebben kinderen het nodig over hun verliezen te treuren op een voor hen betekenisvolle manier.

Het is belangrijk kinderen te laten weten dat je echt wil begrijpen wat ze voelen of wat ze nodig 
hebben. Soms zijn kinderen van hun stuk maar kunnen ze niet vertellen wat helpend is. Geef hen 
de tijd en de aanmoediging dat het delen van hun gevoelens met jou hen in staat kan stellen hun 
emoties te ontwarren. Kinderen hebben lange termijn support nodig. Hoe meer verliezen een kind 
of jong volwassene lijdt, hoe moeilijker het wordt om te herstellen. Dit is in het bijzonder waar als ze 
een ouder hebben verloren die hun belangrijkste bron van ondersteuning was. Probeer veelvoudige 
ondersteuning te ontwikkelen voor kinderen die signifi cante verliezen hebben geleden.

Handleiding Voor De Begeleider

Taak van de begeleider

De taak van de begeleider is om de kinderen door de activiteiten in hun werkboek te begeleiden. 
Kinderen hebben hulp nodig in het erkennen van en treuren over hun verliezen. Ze hebben ook hulp 
nodig om te beseff en wat deze verliezen voor hen betekenen zowel nu als op de lange termijn. De 
opmerkingen in deze handleiding zullen je helpen deze taak te volbrengen.

De handleiding voor de begeleider werkt ook de kinderlijke opvattingen over trauma, angst en 
verdriet e.d. uit. Als gevolg van een trauma treden er gedragsveranderingen op bij kinderen. Meestal 
treden deze gedragsveranderingen onmiddellijk na het trauma op. Soms lijkt een kind het op het 
moment van het trauma goed te doen en heeft het een uitgestelde reactie weken of maanden later.

Wees bewogen en betrokken in het gesprek met de kinderen om hen te helpen zich veilig te 
voelen. Help kinderen te delen wat hun specifi eke noden zijn met betrekking tot comfort en zelfzorg, 
zodat ze hun gevoel van veiligheid kunnen handhaven.

De volgende punten voorzien je van verscheidene belangrijke richtlijnen om aan te denken 
wanneer je het werkboek wilt gaan gebruiken. Het volgen van deze richtlijnen verzekert je van een 

goede uitkomst in het helpen van de kinderen.
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Het gebruik van de handleiding voor de begeleider

Maak de gebeurtenis concreet, gerelateerd aan de traumatische 
ervaringen van de kinderen.

Kinderen lijden over het algemeen onder een verscheidenheid aan traumatische 
gebeurtenissen: natuur rampen, oorlog, ongelukken, wees worden of verkocht worden om seksueel 
uitgebuit te worden om er een paar te noemen. Wanneer kinderen een van deze traumatische 
gebeurtenissen meemaken, zullen ze ook grote verliezen ervaren. Afhankelijk van het trauma, kunnen 
verliezen inhouden een thuis en familie, vrienden, veiligheid, vertrouwen, onderwijs, zelfrespect, 
gevoel geliefd te zijn, gevoel ergens bij te horen en, tenslotte, hoop.

Deze verliezen veroorzaken diepe gevoelens van verdriet in een kind. Het is belangrijk dat 
kinderen veel mogelijkheden gegeven worden hun gevoelens te herkennen en te delen om emotioneel 
en geestelijk te kunnen helen. Kinderen moet ook de tijd gegeven worden hun verliezen te verwerken 
en ze te herstellen waar mogelijk. Een moeder die overlijdt tijdens een traumatische gebeurtenis kan 
niet tot leven gebracht worden. Maar in een liefhebbende verzorger kan worden voorzien zodat het 
kind zich veilig voelt en geliefd.

Omdat kinderen vergelijkbare gedachten en gevoelens doormaken bij alle traumatische 
ervaringen, kan dit werkboek gebruikt worden voor kinderen die op welke wijze ook een traumatische 
gebeurtenis hebben doorgemaakt.

Jij, de begeleider, dient het specifi eke trauma te identifi ceren en te refereren aan het specifi eke 
traumatype en de daaruit voortvloeiende emoties wanneer je met de kinderen werkt. Wanneer de 
tekst verwijst naar een traumatische gebeurtenis of iets dat de kinderen verdrietig maakte, benoem 
de specifi eke gebeurtenis dan heel concreet – vloed, vuur, oorlog, enz. Je kunt de bewoordingen van 
je vragen laten aansluiten bij de ervaringen van de kinderen. Vraag hen of ze bang waren toen de 
aardbeving (of tornado of tsunami) plaatsvond. Wat was het meest beangstigend aan de oorlog (of het 
straatleven of een wees worden)?

Wees echter erg fi jngevoelig in het spreken over dingen die betrekking hebben op seksueel 
misbruik. Laat in deze situaties het kind het voortouw nemen in hoeveel en wanneer het iets deelt.

Kies voordat je met de sessies begint of je gebruik wilt maken 
van groepsbegeleiding  of van individuele begeleiding.

Sommigen geven er de voorkeur aan de kinderen de activiteiten te laten doorwerken in een 
groep van gelijkgestemden. Anderen geven er de voorkeur aan 1-op-1 met een kind te werken. Bij een 
natuurramp, zoals een aardbeving, waar de meesten vergelijkbare ervaringen en gevoelens hebben, 
hoewel variërend in impact qua trauma, is het over het algemeen het meest helpend voor kinderen om 
dat wat gebeurd is te verwerken met een steunende, gelijkgestemde groep.

Als het trauma het kind gevoelens van schaamte heeft bezorgd, zoals bijvoorbeeld door huiselijk 
geweld of seksueel misbruik, zul je in 1-op-1 mentorschap willen voorzien, op zijn minst totdat het kind 
zich op zijn gemak voelt om in een groep gelijkgestemden te zijn.

Het is nodig de afweging te maken of je alleen jongens, alleen meisjes of beiden in de groep wilt 
zetten. De samenstelling van de groep is afhankelijk van de lokale cultuur  en om welke traumatische 
gebeurtenissen het gaat.



Tijd-Schema

Elke sessie duurt ongeveer een uur. Dit geeft meer dan genoeg tijd om samen te praten voor en 
na de activiteiten.  Aan het begin van een nieuwe sessie, is het goed kinderen de tijd te geven nieuwe 
gedachten over de vorige sessie te delen. Vraag hen geregeld of er dingen zijn die ze willen delen. 
Maar, geef hen nooit  het gevoel dat dit moet.

Kinderen nemen stapsgewijs nieuwe inzichten in zich op en verwerken deze langzaam. Een 
sessie per dag is doorgaans het meest helpend. Als je meer tijd beschikbaar hebt met de kinderen 
plan dan ontspannende, gezellige ervaringen. (Zingen, dansen, spellen spelen, verhalen vertellen of 
lezen, grappige leerzame activiteiten enz.) Het helpt kinderen emotionele stabiliteit te verkrijgen door 

vertrouwde activiteiten en routines in te passen.

Bijbelverzen

Er zijn vaak Bijbelverzen toegevoegd aan de kinder activiteiten pagina’s of de handleiding voor 
de begeleider. Laat de kinderen deze Bijbelverzen uit hun hoofd leren en vaak overlezen. Maak leren 
gemakkelijker door voor hen, op een simpele melodie, van de verzen een liedje te maken. Je kunt ook 
quiz competities doen.

Kinder Werkboek

Moedig de kinderen aan met hun ouders of verzorgers te delen welke activiteiten ze elke 
dag hebben gedaan. Je kunt ervoor kiezen deze verzorgers thuis te bezoeken of hen jou te laten 
bezoeken op de plek waar jij de kinderen ontmoet. Zij kunnen ook hun voordeel doen met counseling 
sessies. Beslis wat het beste is voor de kinderen: hun werkboek mee naar huis nemen of hem 
bewaren in hun ontmoetingsruimte.

Zorg ervoor dat hun namen op hun werkboek staan.

Introductie op de Activiteiten in het Kinderwerkboek

De activiteiten in het kinderwerkboek zijn ontworpen om kinderen mogelijkheden te geven hun 
gevoelens te verkennen en te uiten met betrekking tot de gebeurtenissen die ze doorgemaakt hebben 
tijdens en na de traumatische gebeurtenis.  Ze doen dit door middel van stimulerende gesprekken, 
creativiteit, schrijfactiviteiten en speelactiviteiten. Wanneer de kinderen hun verliezen hebben erkend 
en hun gevoelens daarover hebben geuit, kan de begeleider de kinderen helpen om tot heling te 
komen van de gebeurtenissen die hen verdriet geven.

De pagina’s met randen aan de rechterkant van de handleiding voor de begeleider zijn dezelfde 
pagina’s als die de kinderen hebben in hun werkboeken. De opmerkingen in de handleiding voor de 
begeleider zullen je helpen belangrijke sleutelconcepten te begrijpen om over te praten die betrekking 
hebben op de kinderpagina. Bestudeer deze pagina’s voordat je de kinderen ontmoet. Wellicht heb je 
aanvullende ideeën om over te praten.

Help kinderen en hun families verbondenheid te ervaren met gelijkgestemden en volwassenen 
die kunnen voorzien in support en kunnen helpen een gevoel van isolatie te verminderen. Wees alert op 
lokale hulpbronnen die kinderen en families, zo nodig, kunnen helpen aanvullende hulp te verkrijgen.
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Dit boek is aan mij gegeven
door iemand 

die wil dat ik weet
dat ik waardevol ben

en dat God van mij houdt
en prachtige plannen voor mij heeft.

Dit boek is van:
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Mijn Vrienden!

Doel

 ● De kinderen helpen troost te vinden in het hebben van Jezus als Vriend, iemand die altijd 
van hen houdt.  

Introductie

 ● Al op jonge leeftijd treden kinderen in contact met kinderen buiten hun familie. De 
vriendschappen die kinderen hebben met elkaar zijn anders dan de contacten die ze 
hebben met ouders en familieleden. Familie relaties bieden nabijheid, een diep gevoel van 
intimiteit, maar ze zijn geen vervanging voor andere relaties. Vriendschappen zijn, van kinds 
af aan, doorlopend tot in de volwassenheid, een van de belangrijkste levensactiviteiten. Ze 
zijn noodzakelijk voor een gezonde, psychologische ontwikkeling.

 ● Daarom is het belangrijk dat kinderen, die vriendschappen verloren hebben door hun 
traumatische ervaringen, eerst praten over de troost en de support die ze hebben 
ontvangen van hun vrienden. De herinneringen aan deze ervaringen zullen de kinderen 
helpen blij te zijn te ontdekken dat Jezus hun Vriend wil zijn. Hij wil hen dezelfde troost 
en support geven. Deze sessie geeft de kinderen ook de ruimte om elkaar op persoonlijk 
niveau beter te leren kennen. Zodat het gemakkelijker wordt dingen op een dieper niveau te 
delen in de volgende sessies.

Samen Praten              

 ● Laat de kinderen praten over hun vrienden. Wat deden ze samen? Gingen ze naar dezelfde 
school? Dezelfde kerk? Welke spelletjes speelden ze graag? Welk gevoel geven vrienden jou?

 ● We hebben allemaal vrienden nodig! Je zult een paar speciale, nieuwe vrienden krijgen die 
je helpen gedurende onze tijd samen. Maar we zullen allereerst de vrienden die om ons 
heen zitten ontmoeten. Laat de kinderen hun naam noemen en iets over zichzelf vertellen, 
zoals welke plaats ze vandaan komen, de school die ze bezoeken of hun favoriete 
bezigheid met vrienden.

 ● Laat de kinderen daarna hun speciale vrienden ontmoeten (Zie pagina 7+9) die hen helpen 
met de activiteiten in hun werkboek. Wanneer je deze “nieuwe vrienden” introduceert, doe 
dit dan op een kindvriendelijke manier. Presenteer ze als een behulpzame vriend, die in je 
geïnteresseerd is, als je vertelt over de verschillende manieren waarop ieder van hen de 
kinderen wil helpen.

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen hun “nieuwe vrienden” een naam geven en vervolgens hun favoriete vriend 
omcirkelen. Je mag de kinderen laten vertellen waarom hun gekozen vriend favoriet is.

 ● Laat de kinderen de Bijbeltekst van vandaag leren (Spreuken 17:17)  als herinnering dat 
Jezus op alle momenten hun beste Vriend wil zijn. Zelfs wanneer er slechte dingen gebeuren.
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Ik ga je helpen dit werkboek door te 
werken. Ik ga je vertellen over leuke 
dingen die je kunt doen. Zoek naar 
mij op elke pagina om erachter te 

komen wat je moet doen.

God heeft me de gave gegeven 
anderen aan te moedigen. Let 

zorgvuldig op wat ik je ga 
vertellen. Ik wil je graag 

kunnen helpen.

Ontmoet enkele nieuwe vrienden! 
We willen je helpen op alle mogelijke 

manieren. Je mag elk van ons een 
naam geven als je dat wilt. Elk van ons 

staat klaar om naar je te luisteren. En we willen 
graag dat je jouw ervaringen met ons deelt.

Mijn Vrienden!

2Werkboek bladzijde 2



 ● Kies een lied die de kinderen kennen die erover gaat dat Jezus hun vriend is, zoals 
bijvoorbeeld “Jezus U bent Mijn Vriend.” Benadruk dat hoewel ze sommige van hun 
speciale vrienden hebben verloren en missen, Jezus van hen houdt en hun Vriend wil zijn.

Gebedstijd

 ●  Laat de kinderen Jezus danken dat Hij hun vriend is.

 
“Een vriend is je altijd 

toegedaan”
 (spreuken 17:17)

8

Jezus, U bent Mijn Vriend.
Ik dank U dat U dicht bij me bent.
Jezus, U bent Mijn Vriend,
U houdt me vast door Uw liefde.

U was er altijd al voor mij,
door Uw genade ben ik vrij,
ook al besef ik dat niet altijd even goed.
En ook al voel ik me alleen,
Heer, U bent altijd om me heen.
Jezus, U bent Mijn Vriend.

Jezus, U bent Mijn Vriend,
mijn Schuilplaats en mijn Helper.
Jezus, U bent Mijn Vriend,
rechtvaardig en vol goedheid.

U bent een Vriend die om mij geeft,
en die mij keer op keer vergeeft,
ook als ik domme dingen doe, toch bent U daar.
En ook al ben ik soms niet trouw,
toch weet ik dat U van me houdt.
Jezus, U bent Mijn Vriend.

Jezus U bent Mijn Vriend

           Tekst & Muziek: Elisa Krijgsman
          © 1998 Unisong Music Publishers
Small Stone Media t/a Reli Music Productions



Mijn favoriete hobby is
 het overdenken van Bijbelverzen. 

Gedurende dit werkboek 
zal ik sommige van deze 

verzen met je delen. Ik hoop 
dat je ervan geniet.

Ik hou ervan tekeningen te maken om weer 
te geven wat ik denk.

Het lijkt me heel speciaal om jouw 
tekeningen te zien.

Voel je vrij om me te vertellen wat jouw 
tekeningen voor jou betekenen.                 

Ik geniet ervan mijn gedachten op 
papier te zetten. Ik wil graag 
lezen over jouw gevoelens

 en ervaringen nadat jij ze hebt 
opgeschreven in dit werkboek.
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Dit Ben Ik! 

Doel

 ● De kinderen helpen te leren dat, ongeacht wat er met hun familie of gemeenschap gebeurd 
is vanwege de traumatische gebeurtenis die ze hebben mee gemaakt, ze nog steeds 
speciaal zijn voor God, hun Hemelse Vader.

Doen

 ● Bereid, voor de start van de sessie, een spandoek of mooi schilderij voor de kinderen voor met 
de woorden uit Jesaja 43:1 erop afbeeld, zoals staat op pagina 5 van het kinderwerkboek.

Samen praten

 ● Laat het spandoek aan de kinderen zien en laat ze het samen lezen.
 ● Praat met de kinderen over hoe speciaal ze zijn, maak duidelijk dat God elk van hun namen 

kent en dat Hij tot elk kind zegt: “Je bent van Mij”.
 ● Herinner de kinderen eraan dat God ook elk van ons geschapen heeft.
 ● Deel samen ideeën met elkaar wat het betekent naar Gods beeld (en Zijn gelijkenis) te zijn 

geschapen. Ze kunnen denken, hun gevoelens uiten, creatief zijn, liefhebben en zoveel meer.

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen een tekening van zichzelf maken op hun werkblad.
 ● Help ze hun vingerafdrukken rond de tekening te plaatsen.
 ● Wijs op hun uniekheid door hen elkaars vingerafdrukken te laten bekijken. Van ieder kind 

zijn de  vingerafdrukken verschillend!

Gebedstijd

 ● Dank God dat elk kind speciaal is voor Hem.
 ● Maak het gebed persoonlijk door de namen van alle kinderen afzonderlijk te noemen. 

Bijvoorbeeld “Dank U God, dat Bram, Amy en Johan zo speciaal voor U zijn.” Wees er 
zeker van dat u alle namen noemt!
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Jij bent uniek—er is niemand zoals jij!
Dat maakt jou heel speciaal!



Dit Ben Ik!

Maak een tekening 
van jezelf

Plaats je vingerafdrukken rond je tekening 
met behulp van inkt, verf of een markeerstift.
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Dit Ben Ik

Doel

 ● Kinderen de kans geven om hun identiteit (wie ze zijn) verder te verkennen en in te zien dat 
hun identiteit niet is veranderd als gevolg van hun traumatische ervaringen.

Introductie

 ● Een van de meest fundamentele behoeften die we allemaal hebben is het hebben van een 
besef van  identiteit. Wie we zijn is erg belangrijk voor ons allemaal, kinderen meegerekend. 
Praat met hen over wie ze zijn: een meisje, een jongen, een broer, een vriend, iemand die 
van Jezus houdt, enz.

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen hun “Dit ben Ik” pagina invullen.
 ● Laat de kinderen praten over dat wat niet is veranderd sinds de gebeurtenissen die hebben 

gemaakt dat ze zich verdrietig voelen.
 ◦ Hun naam
 ◦ Hun geboortedatum
 ◦ Hun haarkleur
 ◦ Dat wat ze leuk vinden en wat niet.

Samen Praten

 ● Praat over hun Bijbeltekst (Jes. 43:1). Herinner hen eraan dat er nog iets is dat niet 
veranderd is voor hen. Dat is dat God nog steeds zegt: “Je bent van Mij”. 

 ● Help de kinderen een liedje te maken met een eenvoudige of bekende melodie met 
woorden uit het vers dat ze uit hun hoofd hebben geleerd.

 ● Ook al ervaren de kinderen nieuwe gevoelens, toch zijn ze  als persoon niet veranderd.

Gebedstijd

 ● Laat de kinderen God danken dat zij dezelfde persoon zijn gebleven en dat Zijn liefde voor 
hen onveranderd is.

12



Dit Ben Ik

Mijn leeftijd is:

Mijn geboortedatum is:

Mijn lievelingskleur is:

Mijn lievelingseten is: 

Mijn lievelingsboek is: 

Mijn beste vriend is: 

Mijn lievelingssport is: 

Mijn lievelingsdier is: 

Mijn lievelingslied is: 

“…Wees niet bang, want
 Ik zal je vrijkopen, Ik heb je 

bij je naam geroepen,
je bent van Mij!”

Jesaja 43:1

God zegt:

8Werkboek bladzijde 8
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God Zal Mij Helpen!

Doel

 ● Kinderen een gevoel van veiligheid geven door het zeker weten dat God niet alleen hun 
familie of gemeenschap helpt, maar dat Hij hen ook persoonlijk wil helpen.

Introductie

 ● Voor een gezonde ontwikkeling hebben kinderen een veilige omgeving nodig zodat ze de 
wereld kunnen verkennen.

 ● Ondanks gebrokenheid en verwarring als gevolg van hun trauma kunnen kinderen troost 
vinden in het weten dat God van hen en van hun zorgverleners houdt, van hun familie en 
hun gemeenschap. 

 ● Hij wil hen allemaal helpen de problemen die de traumatische gebeurtenis veroorzaakt 
heeft te boven te komen.

Samen Praten

 ● Laat de kinderen praten over manieren waarop God hen door het verdrietige dat hen is 
overkomen  heen heeft geholpen.

 ● Vraag de kinderen of ze Gods hulp in hun midden hebben opgemerkt en laat ze 
daarover vertellen.
 ◦ Een school die heropend is.
 ◦ Een kerk die hersteld is.

 ● Welke dingen zijn er nog die hersteld moeten worden in jouw gemeenschap?
 ◦ Een voorziening voor veilig drinkwater.
 ◦ Dat er weer elektriciteit is
 ◦ Voedselvoorziening.

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen tekeningen maken van manieren waarop God voor hen heeft gezorgd.
 ● Laat de kinderen om de beurt hun tekening aan de anderen  zien.

 ◦ Vraag de andere kinderen te raden wat de tekening voorstelt.
 ◦ Moedig het kind aan te vertellen waarom hij of zij deze tekening heeft gemaakt.

• Een tekening van een slang op een pad kan een herinnering zijn dat God het kind 
heeft geholpen er niet op te gaan staan of te worden gebeten. 

Gebedstijd

 ● Bid gezamenlijk, God dankend dat, omdat Hij hen in het verleden geholpen heeft toen ze 
bang waren, Hij hen ook nu zal blijven helpen.



God Zal Mij Helpen!

◊ God heeft mij gemaakt. God houdt van mij.
◊  God houdt van mijn familie. Hij houdt van 

mijn gemeenschap.
◊  God zal ieder van ons helpen de problemen 

die we hebben te boven te komen.

… De Heer is mijn helper, 
ik heb niets te vrezen….

Hebreeën 13:6

Maak een tekening die laat zien
 hoe God voor je gezorgd heeft.
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Voor & Na De Gebeurtenis

Doel

 ● De kinderen helpen hun eigen gevoelens te ontdekken van voor en ná de verdrietige 
gebeurtenis waardoor ze in de problemen zijn geraakt.

Introductie

 ● Alle traumatische gebeurtenissen leiden uiteindelijk tot beschadigde emoties die 
voortvloeien uit hoe kinderen zich voelen over wat hen is overkomen tijdens de 
traumatische gebeurtenis. Deze gevoelens omvatten:
 ◦ Schaamte of schuldgevoelens
 ◦ Angst
 ◦ Niet geliefd, ongewenst of verlaten voelen
 ◦ Boosheid
 ◦ Verdriet
 ◦ Eenzaamheid

Samen Praten

 ● Maak gebruik van de verschillende gezichten op de kinderpagina. Laat de kinderen hun 
gedachten en gevoelens delen over wat er is gebeurd.

 ● Vraag een paar kinderen als vrijwilliger om (lijfelijk) te laten zien hoe hun gezichten stonden 
tijdens hun verdrietige ervaring en hoe ze willen dat hun gezichten er nu uitzien.

 ● Laat de andere kinderen raden welke emotie ze uitbeelden.

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen de gezichten die hun gevoelens weergeven van hoe zij zich voelden voor 
de gebeurtenis plaatsvond kleuren. En ook de gezichten die aangeven hoe ze zich nu 
voelen, nu  de gebeurtenis voorbij is.

 ● Verzeker de kinderen ervan dat het niet erg is om zich bang, blij of boos te voelen als er iets 
beangstigends met hen gebeurt.

 ● Benadruk dat God altijd bij hen is en dat Hij kan helpen wanneer ze zich verdrietig of bang 
voelen.  

Gebedstijd

 ● Bid met de kinderen. Vraag God om hen te helpen blije gevoelens te ervaren.



Voor & Na
De Gebeurtenis

Kleur het gezicht dat weergeeft hoe jij je voelde 
voordat de gebeurtenis plaatsvond.

Kleur het gezicht dat weergeeft hoe jij je voelde 
nadat de gebeurtenis plaatsvond.

Verdrietig

Bang

Blij

Boos

Blij

Boos

Verdrietig

Bang
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God Begrijpt Mijn Gevoelens

Doel

 ● De kinderen leren dat God onze gevoelens begrijpt en ons kan helpen goede gevoelens 
te ervaren.    

Introductie

 ● Wees opmerkzaam op culturele verschillen onderling bij kinderen die traumatische 
gebeurtenissen of verliezen hebben doorgemaakt.

 

Kinderactiviteit

 ● Geef kinderen tijd om hun tekeningen te maken.
 ● Laat diegenen die willen hun tekening tonen.
 ● Moedig de kinderen aan over hun gevoel te praten van voor en na hun verdrietige ervaring.

 ◦ Luister zonder oordeel naar hun verhaal.
 ◦ Geef de kinderen ruimte te huilen, verdrietig te zijn of boos.
 ◦ Forceer uiting geven aan de traumatische gebeurtenis niet, maar laat kinderen weten 

dat het voor iedereen normaal is je overstuur, boos of bang te voelen wanneer er iets 
slechts gebeurt.

Samen Praten

 ● Als iedereen zijn gevoelens heeft gedeeld, leg dan uit  dat mensen verschillende soorten 
gevoelens hebben  als er slechte dingen gebeuren.
 ◦ Soms zijn ze blij, verdrietig, boos, angstig of ongerust.
 ◦ Welk gevoel ze ook hebben gehad tijdens hun pijnlijke ervaring, het was oké. Maar nu 

wil God helpen hun verdrietige of boze gevoelens te veranderen in goede gevoelens.

Gebedstijd

 ● Bid samen, God dankend, dat Hij de gevoelens van de kinderen begrijpt en kan helpen om 
opnieuw positieve  gevoelens te ervaren.



God Begrijpt 
Mijn Gevoelens

Maak een tekening van een moment waarop jij je
boos voelde vanwege de gebeurtenis.

Maak een tekening van een moment waarop jij je 
bang voelde vanwege de gebeurtenis.

Hoe jij je ook voelde was oké!
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Dingen Die Ik Ben Kwijtgeraakt

Doel

 ● Kinderen helpen de verliezen die ze geleden hebben als gevolg van de gebeurtenis te 
erkennen en over te geven aan God.

Introductie

 ● Praat met de kinderen over verliezen
 ◦ Leg uit dat als verdrietige of negatieve dingen ons overkomen, we verliezen lijden. 
 ◦ Verliezen zijn de oorzaak dat we ons verdrietig, angstig of boos voelen.

Kinderactivitieit

 ● Vraag de kinderen tekeningen te maken of namen in de cirkels te schrijven van enkele 
verliezen die ze hebben geleden.

 ● Laat ze praten over deze verliezen.
 ● Vraag hen hoe het voelt wanneer ze denken aan de dingen die ze verloren zijn.
 ● Herinner hen eraan dat Jezus zich erom bekommert hoe ze zich voelen. 

Samen Praten

 ● Praat over Gods liefde en manieren waarop Hij hun verliezen aan het herstellen is.
 ◦ Krijgen ze een nieuw thuis? Een nieuwe verzorger? Heeft iemand hen eten gegeven, 

schoon drinkwater of kleren?
 ◦ Zelfs wanneer ons negatieve dingen zijn overkomen laat God nog steeds zien dat Hij 

van ons houdt.

Gebedstijd

 ● Bid met de kinderen en vraag God hen te steunen in hun verliezen en dat Hij voor hen zal 
blijven zorgen. 
 ◦ Vraag of een kind God wil bedanken voor Zijn liefde en zorg voor hen.



Dingen Die Ik Ben Kwijtgeraakt
Misschien ben je een vriend kwijtgeraakt, 
je favoriete speelgoed of schoolboeken.

Maak een tekening of schrijf de naam in elke cirkel
van iets wat je bent kwijtgeraakt door de gebeurtenis.
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Mijn Vrienden Of Familie
Die Dood Zijn Gegaan

Doel

 ● Kinderen helpen te praten over de dood en helpen beseff en dat de dood een ingrijpend 
verlies in hun leven is.

Introductie

 ● Praten met kinderen over de dood moet passend zijn bij hun ontwikkelingsniveau, met 
respect ten aanzien van hun culturele normen en fi jngevoelig t.a.v. de capaciteiten van het 
kind om de situatie te begrijpen. 

 ● Kinderen zijn zich bewust van de reacties van betekenisvolle volwassenen als zij informatie 
over dood en tragedie interpreteren en daarop reageren.  

 ● Voor jongere kinderen spelen reacties van volwassenen een bijzonder belangrijke rol in het 
vormen van hun eigen perceptie van de situatie.

 ● Sta de kinderen toe jou als begeleider te leiden, in hun behoefte aan informatie of 
verduidelijking van de gegeven informatie.

 ● Verlies en dood maken beiden deel uit van de levenscyclus die kinderen moeten begrijpen.

Samen Praten

 ● Moedig de kinderen aan om vragen te stellen over verlies en dood.
 ◦ Wees niet ongerust dat je niet alle antwoorden weet.
 ◦ Behandel elke vraag met respect en bereidwilligheid om het kind te helpen zijn of haar 

eigen antwoorden te vinden.
 ◦ Onthoudt dat je er niet van uit kunt gaan dat elk kind in een bepaalde leeftijdscategorie 

dood op dezelfde manier begrijpt of dezelfde gevoelens ervaart.
 ◦ Alle kinderen zijn verschillend en hun kijk op de wereld is uniek en gevormd door 

verschillende ervaringen.

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen op de ballonnen de namen schrijven van hun vrienden en familieleden die 
pijn hebben geleden of zijn overleden tijdens de gebeurtenis.

 ● Laat de kinderen vertellen waarom deze personen zo speciaal waren in hun leven. 
 ● Welke leuke dingen hebben ze gedaan met hun vriend of familielid?
 ● OPMERKING: Als het mogelijk is kun je ook echte ballonnen gebruiken voor deze oefening. 

 ◦ Kinderen kunnen op strookjes papier de verliezen die ze hebben geleden tekenen of schrijven.
 ◦ Deze strookjes kunnen in de ballonnen gestopt worden voordat ze worden opgeblazen. 
 ◦ De kinderen kunnen hun ballonnen loslaten in de lucht als de ballonnen opgeblazen zijn. 

Als helium niet beschikbaar is kunnen de ballonnen worden losgelaten vanaf een gebouw.

Gebedstijd

 ● Vraag God die kinderen te troosten die zich verdrietig voelen over de verliezen die ze 
hebben doorgemaakt.



Mijn Vrienden Of Familie 
Die Dood Zijn Gegaan

Schrijf op de ballonnen de namen van vrienden of 
familie die pijn hebben geleden of dood zijn gegaan.

13

Je kunt iets over hen    
opschrijven of een 
tekening maken.
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God Zorgt Voor Mij

Doel

 ● De kinderen laten weten dat, ondanks dat ze veel verdriet hebben ervaren vanwege hun 
verliezen, Gods liefde en zorg hen opnieuw blij kan maken.

Samen Praten

 ● Laat de kinderen vertellen over alle blije momenten die ze meemaakten afgelopen week, 
manieren waarop God nadrukkelijk voor hen zorgde.

 ● Laat ze praten over de mensen in hun leven die God gebruikt heeft om voor hen te zorgen.
 ◦ Heeft een vriend iets gedaan om te laten merken dat hij/zij om je geeft?
 ◦ Heeft iemand voor ze gekookt, een boek voorgelezen of een ommetje met ze gemaakt?

 

Kinderactiviteit

 ● Herinner de kinderen eraan dat God veel manieren heeft waarop Hij voor ze zorgt.
 ● Laat ze een tekening maken op hun pagina over een speciale manier waarop God voor hen 

gezorgd heeft.
 ● Laat de kinderen beurtelings hun tekeningen aan elkaar laten zien en het verhaal achter 

hun tekening aan elkaar vertellen.
 ● Help de kinderen het vers hieronder uit hun hoofd te leren en help hen daarna een 

eenvoudig lied te maken over hoe God van hen houdt en voor hen zorgt.
 

Gebedstijd

 ● Dank God voor de manieren waarop Hij voor elk kind zorgt. 
 ● Laat elk kind zijn/haar tekening omhoog houden wanneer ze God danken voor de speciale 

manier waarop God voor hen heeft gezorgd. 

 
“U mag uw zorgen op hem 

afwentelen, want u ligt 
hem na aan het hart.” 

(1 Petrus 5:7)



God Zorgt Voor Mij

Ook al voel ik mij verdrietig door 
verliezen, het maakt me blij te weten 

dat God voor mij zorgt!

Teken één manier waarop God voor jou zorgt.
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Dank U God

Doel

 ● God danken voor Zijn zorg is voor de kinderen een herinnering aan de vele manieren waarop 
God voor hen zorgt.

Introductie

 ● God heeft de zorg voor kinderen toevertrouwd aan families. Wanneer kinderen pasgeboren 
zijn, zijn ze geheel afhankelijk van de voorzienende zorg van hun families. In traumatische 
periodes zijn families vaak uiteengevallen, waarbij kinderen achter gelaten worden zonder 
zorg. Maar juist in een trauma hebben kinderen er extra behoefte aan dat zij veiligheid, 
zekerheid en verzorging ontvangen. Kinderen voelen zich erg angstig als ze niemand 
hebben wie bij zij zich veilig voelen en die hen verzekert van zorg. Het is vertroostend voor 
hen te weten dat God altijd voor hen zorgt.

Samen Praten

 ● Praat erover hoe de kinderen Gods zorg nodig hebben komende week. Dit helpt jou te 
weten wat hun dringende behoeften zijn. Is eten een zorg? Veiligheid? School? Ziekte?

Kinderactiviteit

 ● Help de kinderen een gebed te schrijven om God te danken voor Zijn zorg.
 ● Laat de kinderen na het schrijven van hun gebeden deze gebeden hardop in de 

groep voorlezen.
 ● Je kunt ervoor kiezen om de kinderen hun gebeden te laten uitwisselen en elkaars gebed te 

laten voorlezen.
 ● Help hen een lof (dank)lied te kiezen om tot God te zingen vanwege de geweldige 

manieren waarop Hij hen heeft geholpen.
 ● Herinner hen eraan dat ze in tijden dat zij zich verdrietig voelen toch  kunnen kijken naar 

manieren waarop God voor hen zorgt.

Gebedstijd

 ● Laat de kinderen God danken voor Zijn zorg.

 

 Weten dat God van de kinderen houdt en voor 
hen zorgt maakt dat zij zich blij voelen.



Dank U God

Schrijf een gebed waarin je God bedankt voor Zijn zorg.

Lieve God,
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Helpende Dingen Die Ik Kan Doen

Doel

 ● Kinderen helpen praktische dingen te bedenken die ze kunnen doen als zelfzorg

Introductie

 ● Kinderen kunnen zich hulpeloos voelen in traumatische situaties.
 ● De volgende twee activiteiten zullen eraan bijdragen dat kinderen zich gesterkt voelen hun 

verdrietige gevoelens te veranderen door positieve dingen te doen.

Samen Praten

 ● Gebruik de ideeën op de kinderpagina. Laat de kinderen praten over dingen die ze kunnen  
kiezen om te doen als ze zich verdrietig voelen en die hen helpen zich beter te voelen.

 ● Leg uit dat een huilbui ons soms kan helpen ons beter te voelen omdat we ons verdriet 
hebben geuit en nu in staat zijn andere dingen te kiezen.

 ● Laat hen nadenken over meer helpende dingen die ze kunnen doen.
 ◦ Een dier verzorgen.
 ◦ Een brief schrijven aan een vriend of bekende.
 ◦ Een boek lezen.

 ● Help de kinderen begrijpen dat ze niet hulpeloos zijn; er zijn helpende, alternatieve keuzes 
die ze kunnen maken. 

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen twee keuzes omcirkelen waarvan ze denken dat die hen het meest zullen 
helpen.

 ● Laat hen vervolgens hun eigen gedachten over helpende dingen om te doen opschrijven.
 ● Vertel hen dat enkele van de dingen die ze op deze bladzijde omcirkeld hebben op de 

volgende bladzijde van hun werkboek mogen worden getekend.

Gebedstijd

 ● Laat de kinderen bidden, God dankend, dat ze helpende dingen kunnen kiezen om te doen 
wanneer ze zich verdrietig voelen.

 ● De begeleider dient te bidden, God vragend, dat ze zich  die helpende dingen zullen 
herinneren die ze kunnen doen wanneer ze verdrietig, bang of eenzaam zijn.



Helpende Dingen 
Die Ik Kan Doen

Als ik mij verdrietig voel, zijn er sommige dingen 
die ik kan doen die mij helpen mij beter te voelen.

Omcirkel twee dingen waar je het meest 
van houdt in de lijst hieronder.

Een tekening maken

Flink uithuilen

Praten met een 
volwassene die ik 

vertrouw

Bidden

Hulp vragen

Een wandeling 
maken

Spelen met een 
vriend

Een lied zingen

 

 

               

 

 

Schrijf je gedachten over helpende 
dingen die je kunt doen op:
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Dingen Die Mij Helpen 
Mij Beter Te Voelen

Doel

 ● Het feit versterken dat kinderen niet hulpeloos zijn. Ze kunnen iets doen om hun sombere 
gevoelens te veranderen.

Introductie

 ● Kinderen voelen zich vaak hulpeloos tijdens een traumatische gebeurtenis. Hun ervaringen 
en gevoelens vertellen hen dat ze in een situatie zijn die ze niet kunnen beheersen en niet 
begrijpen. Kinderen zijn altijd bang van iets dat ze niet kunnen begrijpen en geen invloed 
op kunnen uitoefenen. Daarbij komt de angst en bezorgdheid die veroorzaakt wordt doordat 
familie en thuis niet langer functioneren als de veilige, helpende structuur zoals die in 
het verleden was. Het is ook beangstigend voor kinderen om te ervaren dat ouders niet 
langer de controle hebben. Deze les bemoedigt de kinderen in het weten dat ze niet langer 
hulpeloos zijn. Ze kunnen iets doen om hun sombere gevoelens te veranderen en zich 
hoopvol voelen dat dingen beter zullen worden.

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen die dingen tekenen die ze op de vorige bladzijde omcirkeld hadden die 
laten zien wat hen het meest kan helpen zich beter te voelen.

 ● Laat de kinderen, nadat ze hun tekeningen gemaakt hebben, beurtelings  hun tekeningen 
presenteren. Luister zorgvuldig naar hun verhalen zodat je helpende opmerkingen kunt 
maken.

Gebedstijd

 ● Laat de kinderen God vragen hen de goede dingen te herinneren die ze kunnen doen die 
hen helpen wanneer ze zich verdrietig voelen.



Dingen Die Mij Helpen 
Mij Beter Te Voelen

Maak tekeningen van de twee dingen 
die jou het meest helpen je beter te voelen.
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Het Helpt Mij Om Mijn 
Verhaal Te Vertellen

Doel

 ● Een goede relatie met de kinderen ontwikkelen door te luisteren naar hun verhalen.

Introductie

 ● Kinderen hebben iemand nodig die echt naar hen wil luisteren wanneer ze hun verhalen 
vertellen.

 ● We helpen kinderen helen door tijd om te luisteren te investeren en hen aan te moedigen 
hun indrukken en gevoelens met betrekking tot het trauma dat ze hebben te uiten.

 ● Als kinderen weten dat iemand oprecht naar hen luistert zullen ze meer zelfverzekerd 
worden en zichzelf meer aanvaarden.

 ● Het delen van hun verhaal helpt kinderen hun innerlijke kracht naar boven te halen.

Samen Praten

 ● Laat de kinderen erover praten aan wie ze het liefst hun verdrietige verhaal willen vertellen.
 ● Vraag hen waarom ze deze persoon hebben gekozen.

 ◦ Vertel hen nu dat het oké is als ze dit geheim willen houden.
 ● Je kunt ook praten over wáár ze het liefst met deze persoon willen praten.

 ◦ Aan de oever van de rivier, op hun kamer, tijdens een wandeling.

Kinderactiviteit

 ● Laat hen een favoriete plek kiezen die voor hen bijzonder is.
 ● Laat de kinderen een tekening maken van die plek en van zichzelf terwijl ze hun verhaal 

vertellen aan diegene die ze hebben gekozen.

Gebedstijd

 ● Laat de kinderen God danken dat Hij altijd met hen is en ervan houdt te luisteren naar de 
dingen waar ze mee zitten.  



Het Helpt Mij Om Mijn
 Verhaal Te Vertellen

18

Denk erover na aan wie jij het liefst je verhaal 
wilt vertellen van wat jou is overkomen.

Maak een tekening van deze persoon als 
diegene naar jouw verhaal luistert 

en samen met jou op jouw favoriete plek zit.

Werkboek bladzijde 18
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Jezus Helpt Mij!

Doel

 ● De kinderen troost bieden in het weten dat Jezus altijd dichtbij hen is en hen nooit zal verlaten.

Introductie

 ● Lees de Bijbeltekst op de kinderpagina.
 ◦ Wat een prachtige belofte heeft Jezus ons gegeven!

 ● Praat erover waarom deze belofte zo speciaal is.
 ◦ Hij is altijd dichtbij als ik hulp nodig heb. Ik kan op elk moment met Hem praten, enz.

Samen Praten

 ● Laat de kinderen vertellen over een moment waarop ze wisten dat Jezus bij hen was of een 
moment waarop ze Jezus gevraagd hebben om dichtbij hen te zijn.

 ● Wees voorbereid om zelf ook een dergelijke  ervaring met hen te delen.

Kinderactiviteit

 ● Help de kinderen als zij hun lied of gedicht schrijven.
 ● Moedig de kinderen aan creatief te zijn in het maken van een rand rondom de pagina waar 

ze op gaan schrijven.
 ● Laat de kinderen hun gedichten of liederen delen met de groep.
 ● Kies één of twee van de schrijfsels van de kinderen uit om op een simpele melodie te 

zetten zodat de kinderen de liederen kunnen zingen wanneer ze eenzaam of bang zijn.

Gebedstijd

 ● Laat de kinderen Jezus danken dat Hij altijd dichtbij is om hen te helpen.
 ● Laat de kinderen hun gebeden specifi ek maken: “Dank U Jezus, dat U mij geholpen heeft 

met mijn schoolwerk” of “Dank U Jezus, dat U mij helpt om niet bang te zijn.”

Doen

 ● Maak indien mogelijk, als de sessie klaar is, een klein werkboek van alles wat ze 
geschreven hebben. Maak kopieën en geef elk kind een exemplaar.



Jezus heeft immers zelf 
gezegd:

“Nooit zal Ik u afvallen,
nooit zal Ik u verlaten.”

Hebreeën 13:5

Jezus Helpt Mij!

Schrijf een lied of een gedicht over  hoe Jezus 
je kan helpen je niet eenzaam of bang te voelen.

Maak een mooie rand om dat wat je geschreven hebt.
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Jezus Heeft Een Speciaal Plan Voor Mijn Leven!

Doel

 ● De kinderen hoop geven door het besef dat Jezus zoveel van hen houdt dat Hij goede 
plannen voor hen heeft bedacht.

Introductie

 ● Start met de kinderen te laten uitbeelden wat ze graag willen worden als ze opgroeien.
 ◦ Een verpleegkundige die voor een zieke baby zorgt.
 ◦ Een vliegtuigpiloot die al zoemend de ruimte doorgaat.

 ● Als een kind zijn of haar keuze uitbeeldt kunnen de andere kinderen raden wat het kind 
bedoelt.

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen tekeningen maken die laten zien wat ze op dit moment graag willen doen 
en wat ze graag willen doen als ze opgroeien.

 

Gesprekstijd

 ● Praat over de tekeningen van de kinderen en herinner hen eraan dat Jezus hen zal helpen 
Zijn plannen voor hun levens te vervullen. 

 ● Lees Jeremia 29:11 met elkaar. Licht toe hoe dit vers laat zien dat Jezus erg veel van 
kinderen houdt. Hij heeft goede plannen bedacht voor elk kind. Plannen die hen hoop zullen 
geven en blij zullen maken.

Gebedstijd

 ● Laat de kinderen Jezus danken dat Hij Zijn liefde voor hen heeft laten zien door goede 
plannen voor hun levens te bedenken. Plannen die hen hoop zullen geven.

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER.
 Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: 

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”
(Jeremia 29:11)



Jezus Heeft Een Speciaal 
Plan Voor Mijn Leven!

Maak een tekening van wat je nu wilt doen.

Maak een tekening van wat je graag wilt doen
als je opgroeit.
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Gods Prachtige Beloften voor Mij!

Doel 

 ● De kinderen ervan verzekeren dat Gods plannen goede plannen zijn. Ze kunnen Gods plannen 
voor hun leven vertrouwen.

Doen

 ● Bereid iets speciaals voor om te vieren dat de kinderen hun werkboek hebben voltooid.
 ◦ Ze kunnen genieten van liedjes zingen.
 ◦ Ze kunnen plezier hebben van spellen spelen.
 ◦ Ze kunnen genieten van een hapje en een drankje. 

Kinderactiviteit

 ● Laat de kinderen Jeremia 29:11 lezen en herhalen.
 ● Moedig de kinderen aan hun werkboek op een plek te bewaren waar ze er vaak naar 

kunnen kijken en zo herinnerd worden aan Gods speciale plannen voor hun levens.

Het beëindigen van de sessies

 ● Voltooi het werk aan het werkboek door erover te praten hoe de traumatische ervaringen 
van de kinderen hen sterk hebben gemaakt.
 ◦ Ze weten dat God altijd bij hen is.
 ◦ Ze hebben antwoorden gekregen op hun gebeden.
 ◦ Ze weten dat ze God kunnen vertrouwen dat Hij voor hen zorgt.

Gebedstijd

 ● Laat de kinderen God danken dat Hij van hen houdt en dat Hij goede plannen heeft voor 
hun levens.



Gods Prachtige
Beloften Voor Mij!

Leer de Bijbeltekst hieronder uit je hoofd. 
Kleur deze en maak er een mooie rand omheen.

De moeilijke dingen waar je doorheen 
bent gegaan hebben je sterk gemaakt. 

Je hebt Gods liefde voor jou op 
bijzondere manieren ervaren.

“Mijn plan 
 met jullie
 staat vast

 – spreekt de HEER.
 Ik heb jullie geluk voor ogen, 

niet jullie ongeluk: 
Ik zal je een hoopvolle 

toekomst geven.”

Jeremia 29:11

Je hebt hoop!
21Werkboek bladzijde 21




