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Honger! (voor jonge kinderen) 

Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij 
vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan 
de waarschuwingen van de grote mensen. ‘Niet met vreemden praten’ en ‘Pas op voor 
gevaarlijke mannen’. Zou dit zo’n gevaarlijke man zijn? Eigenlijk zijn ze een beetje bang, 
dus ze lopen maar snel door. 
De volgende dag zien ze de man weer. Ze vinden hem wel een beetje zielig. En hij is best 
mager. Het is ook best rot als je honger hebt. Maar ja, daar kunnen zij toch niks aan 
doen? 
Wat zouden jullie doen in dit geval? 
Zou je anderen inschakelen? 
Zou je zelf wat gaan doen? 
 
Voor de leiding: 

De kinderen kunnen van alles bedenken. 
Afhankelijk van jullie situatie (grote stad, beschermd dorp, leeftijd kinderen) kun je bij 
hun antwoorden op verschillende dingen wijzen: is jullie oplossing niet gevaarlijk? helpt 
jullie oplossing voor lange of korte tijd? moeten jullie misschien volwassenen 
inschakelen? 
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Dorst! (voor oudere kinderen) 

Drie kinderen gaan op avontuur. Ze besluiten om voorlopig niet meer thuis te komen, 
dus gaan ze goed voorbereid op weg. Ze zijn ook niet gek, dus ze denken goed na over 
wat ze mee nemen. Een landkaart, want ze hebben geen TomTom, hun mobieltjes, wat 
snoep en een zakmes. Je weet nooit wat je onderweg tegenkomt tenslotte. 
Ze besluiten met de auto van één van hun vaders te gaan. De oudste van de drie denkt 
dat hij wel kan rijden. En inderdaad. Na enige opstartproblemen zijn ze onderweg. Ze 
slingeren een beetje over de weg, maar al snel zijn ze een eind op weg. Eerst rijden ze 
nog door bekende straten, maar al snel weten ze niet meer zo goed waar ze zijn. Er 
staan alleen nog een paar boerderijen langs de weg. En dan zijn er alleen nog maar 
weilanden en heel veel koeien om hen heen. En natuurlijk, net op dat moment slaat de 
motor af. En is de auto niet meer op gang te krijgen. 
Een beetje beteuterd staan ze om de auto heen. 
 
Wat nu? Lopen? Maar waarheen dan? Er is in de verste verte geen huis te bekennen. 
Wachten? Maar op wie dan? Bellen! Natuurlijk, ze bellen iemand. Niet hun ouders, want 
die worden natuurlijk boos. Dus misschien een goede vriend. Alleen… ze zijn zover van 
de stad, dat ze geen bereik hebben. Wat nu. 
 
Het is inmiddels al wat later, dus eigenlijk krijgen ze wel honger. Gelukkig hebben ze aan 
wat lekkers gedacht. Snel gaan de zakken snoep rond. Maar ze zijn toch iets vergeten. 
Drinken. Van al die zoetigheid krijg je dorst. Dorstig, een beetje mismoedig en een 
tikkeltje bang besluiten ze de nacht in de auto door te brengen. Iemand zal ze toch wel 
missen thuis? En dan naar ze gaan zoeken?  
 
Ja, dat wilden ze niet. Maar ja, thuis is zo slecht nog niet, eigenlijk. 
Na een rotnacht opgevouwen in de auto te hebben gezeten, wordt het eindelijk licht.  
Ze hebben nog altijd dorst. En eigenlijk ook enorme honger. Ze krijgen er ruzie van. 
Gelukkig komt er op dat moment een boer aanlopen. Ze beginnen allemaal door elkaar te 
roepen! 
 
Wat zouden jullie roepen? 
Waar zou je het meest behoefte aan hebben? 
Wat doet de boer? 
Wat zou jij doen als je de boer was? 
Wat zou het slimste zijn dat de boer kon doen? 
Als hij dat deed, wat vinden de kinderen daarvan? 
 
Voor de leiding: 

Het verhaal kan nog enorm uitgesponnen worden. Helpt de boer? Gaan ze door met hun 
avontuur? Of gaan ze naar huis? 
De kernvraag is: wat wilden de kinderen? Waar ‘dorstten’ ze naar? Vraag ze om ook stil 
te staan bij de laatste drie vragen. Is de beste oplossing ook leuk? Leren de kinderen van 
die oplossing? 
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Vreemd (voor oudere kinderen) 

Bij een bushalte zit een mevrouw met een hoofddoek. Naast haar zitten twee kleine 
kinderen. Alle drie moeten ze een beetje huilen. 
 
Er wandelen drie kinderen langs. Toevallig hebben zij het op school net over zwervers 
gehad. Misschien zijn dit wel zwervers! Ze kijken zielig, ze moeten zelfs huilen. Zwervers 
moet je helpen, nietwaar? Dus zij zeggen de mevrouw dat ze wel mee mag naar het huis 
van één van hen. De mevrouw spreekt geen Nederlands, dus kijkt erg verbaasd. Maar ze 
loopt wel mee.Als de kinderen de logeerkamer laten zien, kijkt ze nog verbaasder. 
 
Wat gebeurt er verder? 
Waarom huilde de mevrouw? 
Hoe kun je dat te weten komen? 
Wat vond de vrouw ervan om in een vreemd huis terecht te komen? 
Wat was goed aan deze oplossing? 
Wat had beter gekund? 
 
Voor de leiding: 

Het is natuurlijk wat onwerkelijk, zomaar iemand van straat oppikken en onderdak 
verlenen. Toch gebeurt het en is het vaak een nobele actie. Alleen was het hier ook 
goed? Wat was de hulpvraag van de vrouw? Misschien huilde ze wel om iets heel anders. 
En zomaar in een vreemd huis gaan wonen, dat is wel heel wat. De mevrouw is wel 
verdrietig, maar niet zielig. Misschien heeft ze zelf ook wel een mening. Vraag de 
kinderen daar ook eens over na te denken. 
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Ouderwets! (voor oudere kinderen) 

Op een school zit een meisje dat een beetje gepest wordt. Of nou ja, gepest, eigenlijk 
wordt ze genegeerd. Niemand speelt met haar. Dat is ook niet zo raar, want ze ziet er 
nogal raar uit. Ouderwetse kleren, stomme haren, scheve tanden. Je snapt niet dat ze 
niet wat leukers aandoet en een beugel neemt. Dat heeft iedereen en zou zeker helpen. 
Op een dag lopen drie kinderen door het winkelcentrum. Daar staat het meisje bij een 
winkel te huilen. Ze vragen wat er met haar is. 
 
Het meisje vertelt dat ze ruzie heeft met haar moeder. Zij wil een kekke spijkerbroek, 
maar haar moeder zegt dat ze er geen geld voor heeft. 
 
Wat zouden jullie doen? 
Waarom? 
Hoe loopt het verhaal verder? 
Wat vindt het meisje? 
 
Voor de leiding:  

Armoede komt overal voor. Vaak is het een verborgen probleem en is de schaamte er 
omheen groot. Wijs de kinderen erop dat een heleboel oplossingen goed zijn, maar dat 
het voor het meisje wel fijn is als niet iedereen te weten komt dat ze thuis niet zoveel 
geld hebben. Bovendien kan het goed zijn om haar zelf in de oplossing te betrekken. Of 
misschien is de oplossing wel niet dat het meisje mooie kleding krijgt, maar dat de klas 
haar houding verandert. Hoe pak je dat aan… 
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Ziek (voor jonge kinderen) 
Een kind uit de klas is ziek. En niet zo’n beetje ook. Eigenlijk weet je niet zo goed wat hij 
heeft, maar het is vast erg. De grote mensen moeten een beetje huilen als het erover 
gaat. En het zieke klasgenootje is al lang niet op school geweest. 
 
Om de beurt moeten alle kinderen uit de klas op bezoek om huiswerk te brengen. Dat is 
ook gezellig, zegt de juf. Maar het is ook een beetje eng. Want hoe zal je klasgenootje 
eruit zien? Hoe ziet iemand eruit die zo erg ziek is? 
 
Stel je voor dat het in jouw klas zou zijn. Dan moeten jullie ook op ziekenbezoek.  
Stel je voor, net als jullie aan de beurt zijn, is het hartstikke lekker weer. Jullie zouden 
liever buiten spelen. 
En op bezoek bij een zieke, dat is meestal saai. 
Wat doen jullie? 
Is dat een moeilijke keuze? 
 
Voor de leiding:  

Erken dat het best een moeilijke keuze is. Het is niet altijd leuk om iets voor een ander 
te doen. Maar toch is het belangrijk. Hoe zouden de kinderen zich voelen als ze zélf heel 
de dag alleen ziek thuis zijn. 
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Oud 

Elke dag op weg naar school, rijden de drie kinderen langs een bejaardenhuis. Daar 
wonen veel oude mensen. Dat is handig, want die kunnen soms niet zo goed voor 
zichzelf zorgen. En de verzorgers zijn erg lief, wordt gezegd. Elke dag als ze langsrijden, 
zit er een mevrouw voor het raam. Elke dag zit ze daar. Ze kijkt naar buiten en verder 
niks. 
 
De kinderen vinden het wel een beetje zielig voor haar. Het is net alsof ze heel graag 
buiten zou zijn. Maar dat kan ze kennelijk niet. 
 
Hoe zou dat zijn, als je niet kunt rennen of spelen? Als je de wind niet voelt, of de zon? 
Net alsof je in de gevangenis zit. Je bent steeds in één ruimte, met je eigen gedachten. 
Dan kun je niet echt vrij zijn. 
 
Als jullie de drie kinderen waren, wat zou je doen? 
Hoe gaat dit verhaal verder? 
 
Voor de leiding: 

De mevrouw mee uit wandelen nemen is een goed idee. Maar dat is misschien niet 
mogelijk. Probeer met de kinderen te zoeken naar een passende oplossing waarbij ze een 
stukje van de wereld buiten naar binnen brengen. Hun verhalen en aanwezigheid zijn 
misschien al genoeg. 
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Een saai graf (oudere kinderen) 

De opa van Dave is dood gegaan. Dat is heel verdrietig voor Dave natuurlijk. Hij vertelde 
erover in het speelkwartier. Sommige andere kinderen moesten er ook om huilen. 
Daarom besloot de juf dat het die middag over dood gaan zou gaan. Heel veel kinderen 
kenden wel iemand die dood was. Of de hond, of een kat. De hele klas gaat mee naar de 
begrafenis van Dave’s opa. Er is een kerkdienst, waar ze veel zingen en naar de dominee 
luisteren. Dave leest een gedichtje voor. Dan gaan ze naar de begraafplaats. Iedereen 
krijgt een roos en mag die op het graf gooien. Dan lopen ze weer terug. 
 
Drie kinderen uit de klas besluiten niet in de rij te blijven, maar een blokje om te lopen. 
Al kletsend bekijken ze de graven. Sommige hebben heel veel bloemen en planten, 
andere hebben wat grint ervoor. Dan komen ze bij een heel saai graf. Alleen een steen 
met een naam erop. Verder niks. Ze vragen aan de eigenaar van de begraafplaats hoe 
dat komt. “Er is niemand die nog aan die dode denkt.” zegt hij. “Dus zet niemand 
bloemen op het graf.”  
 
Stel je voor dat jullie dit mee maken. Wat zou je doen? 
Waarom is het goed om iets voor de doden te doen? 
 
Voor de leiding: 

Dit onderwerp kan aangrijpend zijn, omdat kinderen iemand kennen die dood is. Toch 
hoef je het niet uit de weg te gaan. Dood hoort ook bij het leven. Er kan een gesprek 
ontstaan over wat er met je gebeurt als je dood gaat. Laat dit gaan, vul gaten in kennis 
aan, vertel ook wat jij zelf gelooft. 
 


