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Droom groot, Kleine Mol
Voor iedereen die groot of klein droomt en de wereld
een beetje mooier wil maken.

‘Droom GROOT, Kleine Mol.
Blijf stralen. Be YOU … ’
Ga mee met Kleine Mol op zoek naar haar dromen en
ontdek gaandeweg dat iedereen iets bijzonders heeft
te geven aan de wereld – al kost het soms even tijd
(en een paar ongelukjes) om te ontdekken wat dat
bijzonders is.
Een krachtig prentenboek om wie je bent te omarmen
en je eigen unieke talent te vinden.
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Zijn wie je bent, worden wat je wil
22 gedichten uit Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland
Als kind ben je al, en leef je je leven, met je eigen karakter, je eigen
vrienden en je eigen kijk op de wereld. Iedereen is uniek, heeft talenten en
mogelijkheden. Leren en ontwikkelen vinden altijd en overal plaats. Kinderen
ontdekken gaandeweg wat ze mooi, belangrijk of inspirerend vinden.
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In de twee-en-twintig gedichten in deze bundel
komen vele beroepen voorbij. Droombanen, banen
waar ooit over werd gedroomd en dromen die niet
zijn uitgekomen. Van bekende en onbekende dichters,
allemaal geschreven uit het hart, om het leven te
vieren, waarin een ieder zijn eigen unieke rol vervult.

In dit boekje is het Kinderboekenweekgedicht 2021 van
Joke van Leeuwen opgenomen met toestemming van
de CPNB. Het gedicht is door de dichter aangepast en
voorzien van een Caribisch tintje.
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Dichters
Aruba: Irmgard Frans, Liliana Erasmus, Robert Reeberg en Sergio Tjie a Loi
Bonaire: Monica Clarinda
Curaçao: Alvin ‘Tio Ali’ Ignecia, Crisen Scorea, Diana Lebacs, Laura Quast en Mercée Doran
Nederland: Arie de Bruin, Bette Westera, Charlotte Doornhein, Curt Fortin,
Daniëlle Schothorst, Dolf Verroen, Fred Diks, Jeroen Hoogerwerf, Joke van Leeuwen,
Jos van Hest, Lydia Rood en Mariska Hammerstein
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Als een boom
tussen aarde en hemel
Kijk en luister naar het verhaal van de appelboom. De boom begint als pitje uit
de appel, valt op de grond en groeit langzaam uit tot een boom die heerlijke
vruchten draagt, de appels vallen van de boom en uit de appelpitjes kunnen
weer nieuwe bomen groeien.

Het verhaal in zeven stappen laat zich op verschillende
manieren lezen.
• Om je te verwonderen over de kracht van de natuur.
• Om je in te leven in een boom en nieuwe woorden
te ontdekken.
• Om mee te bewegen met de boom, in zeven
meditaties in beweging.
• Om stil te worden. Rust te vinden. Kracht te voelen.
Niets te doen.
• Om op school, thuis, bij yoga of mindfulness te
oefenen met je adem en je aandacht.
• Om te groeien als een boom, van wachten als kleine
pit, tot stevig en sterk staan in de storm.
• De spiritizers, creatieve ideeën en weetjes bieden
verbreding en verdieping.
• Om in te zetten op verschillende niveaus, afhankelijk
van de leeftijd van de kinderen.
Net als de eerder verschenen boeken Als een lotus en
Als een vlinder past Als een boom ieder kind. Kinderen
leren luisteren naar hun lichaam. Ze oefenen met aandacht
en concentratie. Dit kan spanningen verminderen. Juist de
combinatie van creativiteit, muziek en verbondenheid met
de natuur levert een natuurlijke vorm van leren op.
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Wie zelf niet speelt, begrijpt er niets van
Een boek vol doe-ideeën voor kinderen en opvoeders
Dit boek staat vol ideeën en inspiratie voor kinderen én volwassenen om samen allerlei
activiteiten te ondernemen. Auteurs vanuit verschillende disciplines: kunst, natuur, techniek,
dans, circus, muziek en spel geven voorbeelden en tips om direct aan de slag te gaan op
een manier waarbij elk kind tot zijn recht kan komen.

In het weeshuis Dom Sierot organiseerde de pedagoog
Janusz Korczak (1878–1942) regelmatig creatieve
activiteiten en voorstellingen. Enerzijds om de kinderen
letterlijk een stem te geven, maar anderzijds ook om
hen kennis te laten maken met een blije en hoopvolle
kant van het leven. Er werd toneel gespeeld, muziek
gemaakt, heel veel voorgelezen en er werden verhalen
verteld.
Korczak vond de dag van vandaag essentieel. Kinderen
hebben behoefte aan, zelfs recht op, plezier maken en
kennis maken met de cultuur. Vaak staat het leven van
kinderen in het teken van morgen en ligt de focus van
hun ontwikkeling op het schoolse leren. Terwijl juist
samen dingen doen en ontdekken kleur aan het leven
NU geeft.

“Wie zelf niet speelt,
begrijpt er niets van!”
– Janusz Korczak
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Voor kinderboeken die iets met je doen
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