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Discussievragen 

 

De volgende vragen kunnen hopelijk helpen   
om met jonge mensen in discussie te gaan  
met de onderwerpen in dit boek. Het doel  is 
om kinderen te laten praten en denken via de  
verhalen. De vragen zijn niet bedoeld om 
therapie sessies te leiden. Niet alle vragen 
hoeven gebruikt  te worden. Sommige vragen 
raken gevoelige snaren. Als u voelt niet 
bekwaam genoeg te zijn om  bepaalde 
vragen te behandelen sla die vraag dan  
gewoon over. U bent natuurlijk niet beperkt 
noch  verplicht de vragen te gebruiken. Deze 
vragen zijn  slechts aangeboden om een 
discussie op gang te  brengen.   

  



 

Discussiegids gemaakt door Aminata Cairo voor het Love Me for Me-project. 

 
 
In dit verhaal is er een jongen die verdrietig en bang is 
omdat zijn vader het ziekenhuis in  moet voor een 
operatie. Hij deelt zijn gevoelens niet omdat hij sterk 
probeert te zijn voor zijn  vader, kleine broertje en 
zusje. Heb jij ooit wel eens gedaan alsof alles okay 
was, terwijl je je van binnen heel anders voelde?  

v Wat was er aan de hand?  
v Hoe voelde je je echt van binnen?  
 

Deze jongen had een goede relatie met zijn  vader en 
kon met hem zijn gevoelens over de operatie delen. 
Soms kennen we iemand die een operatie moet krijgen 
of die ziek is en al in het  ziekenhuis ligt en hebben we 
niet de kans om met hen te praten. Het kan echt eng 
zijn als je niet  weet wat er aan de hand is. Soms 
vergeten mensen aan kinderen te vertellen wat er 
gaande is.  Wat zou je meer willen weten over de 
gezondheid en zorg van de persoon die jij kent?  

In dit verhaal had de jongen ondersteuning van  zijn 
gemeenschap. Hij had ondersteuning in zijn  familie, 
van zijn vrienden en zelfs een kerkgemeenschap. Op 
wie kan jij leunen voor ondersteuning?  

Als je geen gemeenschap hebt die je ondersteunt 
zoals deze jongen, is er op zijn minst één persoon 
met wie je kan praten of die je vragen kan stellen als 
je bang bent? Wie is die persoon?  

In het verhaal ging de jongen zijn vader het zo regelen 
dat de jongen met de dokter zou praten en dat hij een 
rondleiding in het ziekenhuis zou krijgen, zodat hij niet 
meer zo bang zou zijn. Is er  iets dat de dokter voor jou 
zou kunnen doen dat zou kunnen helpen? 


