


De mama van Pink 
ligt soms de hele dag 
in bed. 

Hoe zou jij het vinden 
als jouw mama of 
papa de hele dag in 
bed ligt?  



De mama van Pink 
zegt: ‘Het komt door
ou dat ik mij niet fijn 
voel’. Pink wordt daar 
erg verdrietig van. 

Wat zou Pink op 
zo’n moment kunnen 
doen?  



Pink zorgt elke dag 
voor zijn broertjes en 
zusjes, omdat zijn 
moeder dat niet kan. 

Zorg jij wel eens voor 
een ander?
En wat doe je dan?  



Pink vertelt wel eens 
tegen zijn vriendjes 
en vriendinnetjes dat 
zijn mama vaak 
verdrietig is en in bed 
ligt. Pink wordt daar 
verdrietig van. 

Wat zouden de 
vriendjes en 
vriendinnetjes van 
Pink kunnen doen om 
Pink te helpen?  



Pink schaamt zich 
soms voor zijn mama. 
Hij zou willen dat het 
bij hem thuis net zo 
fijn is als bij zijn 
vriendjes. 

Wat moet volgens 
jou een mama of 
papa doen om het 
thuis veilig en gezellig 
te maken?  



De mama van Pink 
is depressief. 

Wat betekent 
depressief 
volgens jou?  



Sommige papa’s 
en mama’s zijn 
verslaafd. 

Wat betekent 
verslaafd zijn?



Hoe zou jij het 
vinden als jouw papa 
of mama elke dag 
alcohol drinkt?  



Wordt jouw papa of 
mama wel eens boos 
en wat doet jouw 
papa of mama dan?



In Nederland hebben 
ongeveer 577.000 
kinderen het thuis 
moeilijk, omdat 
één van hun ouders
 ziek is. 

Wat vind jij daarvan? 





Blue ligt in bed zonder 
dat hij gegeten heeft. 

Wie zorgt er bij 
jou thuis voor het 
avondeten? 



De papa en mama 
van Blue hebben 
veel problemen, 
waardoor ze Blue wel 
eens vergeten. 

Wat vind jij daarvan? 



Blue voelt zich wel 
eens verdrietig. 

Naar wie ga jij toe als 
je je verdrietig voelt? 



Blue zegt dat hij zich 
vaak alleen voelt. 

Waar voel jij dat in 
je lijf?



Tegen wie vertel jij 
het als je iets leuks 
hebt meegemaakt?



De papa en mama 
van Blue hebben
nooit tijd om Blue 
te helpen met zijn 
huiswerk.

Wie helpt jou als je 
je huiswerk niet 
snapt? 



Is er bij jou altijd
iemand thuis, 
of ben je juist vaker 
alleen thuis? 



Hoe ziet jouw 
favoriete of ideale 
dag eruit? 



Blue slaat zijn ontbijt 
wel eens over, omdat 
er weinig eten thuis is. 

Ontbijt jij voordat je 
naar school gaat? 
Wat eet jij dan?  



Wie is voor jou een
held en waarom?  





Wat betekent ruzie 
maken en wat 
gebeurt er dan?  



Heb jij weleens 
ruzie met jouw papa 
en/of mama? 

Zo ja, waarover?  



Bij Yellow thuis 
schelden en 
schreeuwen haar 
ouders. 

Wat is volgens jou 
schelden?



Als iemand jou slaat 
of schopt, wat doe 
jij dan?  



Yellow is vaak bang 
en verdrietig als haar 
ouders ruzie maken. 

Hoe voel jij je als je 
ouders ruzie maken? 



Yellow hoort vaak 
de ruzie tussen haar 
papa en mama. 

Kan Yellow dan iets 
doen?  



Wat doe je als je ziet 
dat de papa of mama 
van een vriendje of
vriendinnetje jouw 
vriendje of vrien-
dinnetje uitscheldt? 



Wanneer is het jou 
gelukt om een ruzie 
op te lossen? 

Hoe deed je dat?  



Wie troost jou als je 
pijn hebt of 
verdrietig bent?  



Sommige kinderen 
zijn wel eens bang 
voor hun papa of 
mama, omdat zij hen 
pijn doen. 

Wat kan jij doen 
om deze kinderen 
te helpen? 





Wat kun je zeggen 
en/of doen als
iemand je aanraakt 
en jij dit niet fijn vindt?



Met wie kun je praten 
als iemand je heeft 
aangeraakt en jij dit 
niet fijn vond? 



Wat kun je doen als je 
weet dat je vriendje/ 
vriendinnetje is
aangeraakt en hij/zij 
dit niet fijn vond?  



Wie van jullie kent de 
‘onderbroekenregel’? 
Leg uit!


