
Een ruimte om te groeien voor 
kinderen. 

 

 

 

Tijd4Mij
Een plek voor Mij om 
te spreken over een 
speciaal persoon die 
overleden is.



Voor de Begeleider 

Wanneer je dit werkboek gebruikt, stel ik me voor dat dit is omdat het kind 
waarvoor je zorgt en waar je van houdt, te maken hee8 met een levenservaring 
die emo9onele pijn of verwarring veroorzaakt. Rouw bij kinderen kan 
ongerustheid opwekken bij volwassenen, omdat we ernaar streven het beste te 
doen, maar ons onvoorbereid voelen. 

‘Tijd4Mij’ is een werkboek voor kinderen. Het voornaamste doel is om kinderen 
aan te moedigen om over hun rouwervaring te gaan spreken. We weten dat 
kinderen levendige fantasieën hebben. We weten ook dat volwassenen die 
kinderen ondersteunen met hun rouw, ook zelf kunnen rouwen. Dit maakt het 
een een complexe 9jd van herdenken, de confronta9e met het heden en soms 
ook om onzekerheid voelen over de toekomst. 

Idealiter, beginnen we bij het begin, maar kinderen, zoals het kinderen betaamd, 
beginnen vaak waar ze zelf moeten beginnen. Dit is ook prima en dit zal het kind 
ook vaak een manier bieden om zijn eigen herstel te sturen. 

“Soms zijn de vragen moeilijk maar zijn de antwoorden eenvoudig” 

Dr. Seuss 

Kinderen zullen ons vertellen wat ze vinden dat we moeten weten. Onze taak is 
het om naar ze te luisteren en om naar hun gevoelens te luisteren. 

‘Tijd4Mij’ is gemaakt om gespreks9jd met kinderen te ondersteunen. Druk net  
zoveel werkboeken af als nodig voor elk overleden persoon. Het kind zal 
verschillende verhalen hebben over iedere overledene. Realiseer je dat kinderen 
een levendige fantasie hebben, dit betekent ook dat ze een ongelooflijke 
capaciteit hebben om  prach9ge manieren te ontwikkelen om hen door hun 
rouw te helpen. . . wij zijn simpelweg hun gids en kameraad. 



Opgedragen aan alle kinderen in mijn leven, zowel nu als in het verleden. 

Ik bedank je voor je openharBgheid en me te herinneren aan het ‘GiE van Bjd’ 

Willis Atherley-Bourne 
mei 2020 

Vertaler:  
Rob van de Goorberg 

juni 2020 



 

Dit boek Tijd4Mij.  
Een boek opgemaakt uit dingen om te lezen en te 
doen. Tijd4Mij is speciaal omdat alles wat hier 
gedaan wordt over Mij gaat. Om andere mensen 
helpen om over mijzelf te leren. Om ze te leren 
over wat ik soms denk en hoe ik me soms voel. 

Dit is mijn plek om te leren over mijn eigen 
gevoelens. Een plek voor Mij om over een speciaal 

persoon te spreken. 

Dit boek is een plek voor Mij. 



Over Mij  
Mijn naam is  

Maar ik wordt graag genoemd 

Mijn leeftijd is 

Mijn favoriete kleur is 

Mijn favoriete voedsel is 

Mijn favoriete drinken is 

Mijn favoriete ding is 

Ik houd niet van 

Vandaag datum is 



Alle kinderen . . . 

. . . hebben gedachten.  

. . . hebben gevoelens. 

Ik heb gedachten en gevoelens. 



Dit boek bevat verschillende gezichten . Als je naar hun 
gezichten kijkt, zijn ze daar om je te helpen. Alles wat je 

doet is schrijven of tekenen.  

 

 

 

Geef ze namen



Laten we met je boek beginnen 



 

 

   

 

 

    

 

 

Wie helpt me en houdt van mij. . .

Helpt me en houdt van me 



              
    

 De persoon die ik wil herinneren is



Als een speciaal persoon overlijdt, laat hij of zij veel 
herinneringen na. Hij of zij leeft voort in mijn hart en in mijn 

gedachten. 

 

Mijn favoriete herinnering is 



 

Schrijf op wat 
je Blij maakt

Schrijf op 
wat is 
Plezier 



En andere herinneringen zijn er voor mij om te bewaren. 
Het is goed voor mij om plezier te hebben en gelukkig te zijn. 

 



Als iemand van wie we houden overlijdt, kunnen we deze 
persoon op vele manieren herinneren. Als we over deze 

persoon spreken, kan dat helpen onszelf ook beter te voelen.  
 

 

 

We kunnen ons herinneren door: 

• Verhalen over deze persoon vertellen. 
• Naar foto’s kijken. 
• Wat kun je nog meer doen? 



Later we ons de dingen herinneren die we samen deden 

 



Wanneer iemand waarvan je houdt overlijdt, zal het vaak 
gebeuren dat je die persoon mist.   

      
  

 

 
 

Welke dingen mis je?



Leven is groeien en veranderen. . . 

Een bonenplant groeit, wordt groot, heeft peulen met meer 
bonen erin en gaat dan dood.   

Wanneer we leven, groeien we, eten we, slapen we, spelen we 
en we voelen pijn. 

 
       

     
     

  Welke andere dingen kun je doen? 

Bonenplant groei



Wanneer iemand overlijdt is dit het einde van het leven. Ze 
eten niet, slapen niet, spelen niet of voelen geen pijn. 

Overlijden is wanneer het lichaam stopt met werken en de 
speciale kracht van het leven het lichaam verlaat en gaat 

rusten. 

We hebben ons lichaam niet meer nodig.  

Soms overlijden mensen als ze ernstig ziek worden. Iedereen 
probeert heel hard om ze weer beter to maken, maar soms 
kunnen we niet voorkomen dat ze toch overlijden. 

 

 

Teken ziekte 



Wanneer dit gebeurt, is dit erg triest. 

Tranen tonen liefde. Soms verbergen tranen zich. 

 Het is OK om te huilen. 

 

                            
 
 

                    

IK heb tranen. IK kan huilen. 
Noem mensen die je Helpen en van je Houden.     

 
   



Wanneer we ons verdrietig voelen, of we willen huilen, dan 
is dit goed. Soms huilen we omdat we geen woorden 

hebben voor hoe we ons voelen.  

 

 

 

 

 

 

Welke gevoelens zitten in deze tranen 

Noem de gevoelens 

Gevoelens zitten in tranen.



Het is goed om te praten. Soms zitten gevoelens vast in ons. Dan 
barsten ze uit. Ze kunnen ook uitbarsten wanneer we dat helemaal 

niet willen. Met wie zou je praten om te stoppen dat ze 
uitbarsten. 

Met wie zou je praten om te stoppen dat je in tranen 
uitbarst? 

Vul deze hand in zodat je het je kan herinneren. 



Soms hebben we sterke gevoelens zoals woede. Wanneer 
iemand overlijdt herinnert dat ons eraan dat we niet alles in 

de hand hebben. 

 

 

Teken hoe je niet alles in de hand 
hebt  



We kunnen ons ook vaak herinneren wanneer we het wel onder 
controle hebben. 
 

 



In het ziekenhuis gebruiken de doktoren en verpleegsters de 
wetenschap en medische kennis om ziektes te bestrijden in 

kinderen om ze beter te maken.  
 
 
 

 
 

Soms zijn kinderen zo ernstig ziek en hun lichaam is zo erg 
moe dat de medicijnen niet meer werken en ze dood gaan. 

  
 

Dokter

Wetenschap Kind

Ziekte

Wetenschap
Dokter Kind

Ziekte

Verpleegster 

Verpleegster 



In het ziekenhuis gebruiken de doktoren en verpleegsters de 
wetenschap en medische kennis om ziektes te bestrijden in 

mensen om ze beter te maken.  
 
 
 

 
 

Soms is iemand zo ernstig ziek en hun lichaam is zo erg moe 
dat de medicijnen niet meer werken zodat hij of zij dood 

gaat. 
  

 

Dokter
Wetenschap

Verpleegster 
Persoon

Ziekte

Dokter
Wetenschap

Ziekte

Verpleegster Persoon 



Geen persoon is sterk genoeg om dingen te zeggen die iemand 
dood maakt. Jij ook niet. Niemand die je kent kan dat.  

Het was niet jouw schuld. Jij heb dit niet laten gebeuren.  

Je moeder heeft dit niet laten gebeuren. Je vader heeft 
dit niet laten gebeuren. Niemand kon er iets aan doen. 

 

 

Teken wat je denkt. 



 
 

Jouw speciale persoon is overleden omdat zijn of haar lichaam 
gestopt is met werken. 

Teken wat je voelt. 



Als je opgroeit en je ouder wordt, zul je jouw speciale 
persoon herinneren.  

 



Hier zijn 4 pagina’s. Teken enkele speciale herinneringen 
van jou speciale persoon.  

 



 



 



 



 

 
 

Voeg meer pagina’s over jouw speciale 
persoon als je dat wilt. 



 

Dit is jouw boek, je kan er altijd in bladeren.  

Verander er dingen in.  
Herinner dingen. 

Heb er ‘Tijd4Mij’ in. 

“Soms zijn de vragen moeilijk maar de antwoorden 
eenvoudig.” 

Dr. Seuss 




