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Koesterboekje 
voor wanneer iemand sterft
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Dit is een boekje om te koesteren

Hallo
 

Heb je al snel even in dit boekje gekeken? Dan heb je vast gezien dat 
het geen gewoon werkboekje is! Dit boekje gaat over iets waar de 
meeste mensen eigenlijk niet graag aan denken: doodgaan. Verdriet, 
verlies, ziekte, maar ook doodgaan horen bij het leven. Sommige 
mensen sterven heel erg jong, soms zelfs net na de geboorte! Andere 
mensen worden dan weer heel erg oud. Meer en meer mensen worden 
ouder dan honderd jaar! Maar sterven doen we uiteindelijk allemaal …

Vandaag en ook de volgende dagen kun je in dit boekje lezen, schrij-
ven, tekenen en plakken. Vertel over je tekeningen of lees eventueel 
aan anderen voor wat je geschreven hebt. Als je dat zelf wilt, natuur-
lijk! Zo kun je bijvoorbeeld een tekening maken van wat de overleden 
persoon heel goed kon. Of je houdt een dagboekje bij van wat je zoal 
meegemaakt hebt in de eerste dagen na het overlijden. Ook de briefjes 
of kaartjes die je gekregen hebt, kun je in dit boekje plakken. Dat kan 
allemaal heel belangrijk zijn. Praat ook over de overledene. Je moet ie-
mand die dood is niet doodzwijgen! Als je het samen fijn gehad hebt, 
zul je trouwens vaak dankbaar aan hem of haar terugdenken. Niets kan 
dat wegnemen.  

Je merkt dat het jouw taak is om van dit boekje iets heel bijzonders te 
maken. Een tip: koester dit boekje en geef het een veilige plaats. Het 
is van jou! In de komende weken, maanden en jaren zul je er wellicht 
nog vaak in kijken. 

MARTIAL FEYS

De volgende bladzijden zullen een 
blijvende herinnering zijn aan   

                                                           . 
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WIE BEN JE?

Ik heet                                                                                                    .

Nu ben ik                                                                                        jaar. 

Ik woon te                                                                                              . 
 
Zo zie ik er nu uit: 

 
 
Hoe voel jij je nu? Blij, verdrietig, bang of boos?
Of is er nog een ander woord dat beter uitdrukt hoe je je voelt?
 
Op dit moment voel ik me                                                                     . 
Trek een kring om het gezicht dat toont hoe jij je nu voelt. 
 

 

Voel je je nog anders? 
Teken dat dan op het lege gezicht. 

[4]
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                                                                                            is overleden.

Hoe of aan welke ziekte is hij/zij gestorven?

                                                                                                                                

Wie heeft jou het verdrietige nieuws verteld?

                                                                                                                               

Waar was je toen je het hoorde?

                                                                                                                                   

Hoe voelde je je toen je het hoorde?  

                                                                                                                                  

Wat deed je toen?
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Dit is de rouwbrief van                                                                         .

[6]
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Als ik de rouwbrief goed lees, kan ik het volgende invullen:

Hij/Zij is geboren op               te                                               . 

Hij/Zij is gestorven op              te                                               .

Hij/zij was dus                                          jaar oud toen hij/zij overleed.
 

Wat ik nog meer weet uit de rouwbrief: 
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Als je het goed kunt vinden met iemand, dan doe je vaak leuke  
dingen samen. Als die persoon dood is, kun je de herinneringen 
aan die plezierige momenten koesteren door er regelmatig aan te  
denken.
Schrijf of teken hieronder over iets leuks dat je samen gedaan of  
meegemaakt hebt.

[8]

KOESTERBOEKJE.indd   8 30/04/20   14:39



Misschien heeft iemand eerder al aan jou verteld dat die persoon 
dood zou gaan, omdat hij of zij heel erg ziek was. Soms gaan men-
sen ook onverwachts dood. Dat kan gebeuren in een verkeersonge-
val bijvoorbeeld of doordat het hart plots ophoudt met kloppen … 

Als iemand sterft, schrik je daarvan. Ook als je wist dat het binnen-
kort zou gebeuren. Veel mensen zijn dan verdrietig. Verdriet kun 
je voelen. Dat voel je vanbinnen in je. Sommige kinderen hebben 
pijn aan hun hoofd, andere in hun buik. Bij nog andere kinderen 
prikken de ogen en sommigen voelen zich misselijk. Pijn voelen bij 
verdriet is normaal. Huilen bij verdriet is ook normaal. Bepaalde 
kinderen voelen zich schuldig of zelfs boos.

Heb jij ook ergens pijn vanbinnen? Zo ja, waar?
Duid de plaats aan op de tekening.

[9]
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Ik weet heel wat over                                                                              !
Probeer alles in te vullen op dit blad. Als er dingen zijn die je niet weet, 
laat iemand je dan helpen. Je mag de antwoorden schrijven, tekenen en 
inkleuren. Ook foto’s opplakken mag.

[10]

Dit soort BOEKEN 
las hij/zij graag:

Deze BLOEMEN vond  
hij/zij het mooist:

Dit was zijn/haar  
LIEVELINGSDIER:

Dit was zijn/haar 
LIEVELINGSLIED  
(-MUZIEK):

Dit was zijn/haar  
LIEVELINGS-
KLEUR:

Dit vond hij/zij het  
LEKKERSTE ETEN:

Dit TV-PROGRAMMA 
zag hij/zij graag:

Deze KLEREN droeg 
hij/zij het liefst:
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Dit was het HANDSCHRIFT van                                                         .
Plak hier een kaart of een brief die hij/zij nog zelf geschreven heeft. 

[11]
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Plak op dit blad nog foto’s van                                                                .

[12]
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Als ik aan                                                denk, dan herinner ik mij …
Kies de ballonnen die jij wilt of kunt invullen. 
 
 

[13]

Hij/Zij kon zich  
BOOS maken om … Als hij/zij BOOS werd, 

dan …

Ik moest altijd  
LACHEN als hij/zij … Dit was zijn/haar 

STOPWOORDJE:

Dit ZEI hij/zij VAAK:
Dit kon ik eigenlijk  
NIET ZO GOED VER-
DRAGEN van hem/haar:

Dit KON hij/zij HEEL 
GOED en zou ik ook wel 
willen kunnen:

Dit was ook iets  
TYPISCH voor  
hem/haar:
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Je kunt vast heel wat goede dingen schrijven over                                       .
Denk eerst goed na vooraleer je begint te schrijven.  
Je kunt ook om hulp vragen.

[14]
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Geef deze bladzijde (of de volgende) aan zoveel mogelijk mensen die  
de overledene goed gekend hebben. Zij mogen op dit blad of op het 
volgende blad iets schrijven over                                                                     .                                                                                              
Vraag hen er ook hun eigen naam bij te zetten. Zo kom je misschien nog 
dingen te weten die je voordien niet wist!

[15]
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Je mag vast mee naar de begrafenisplechtigheid. En daarna naar  
het kerkhof of naar het crematorium waar de verbranding van het 
dode lichaam gebeurt. Je weet vast wel dat iemand die dood is, 
niets meer kan voelen. Iemand die dood is, heeft dus geen pijn 
meer, heeft het niet koud en voelt zich niet meer ziek.
Maak een tekening van iets dat je bijzonder vond aan deze gebeurtenis.

[17]
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Op een grafzerk of op een urne staat de naam van de overledene.  
Ook zijn of haar geboorte- en sterfdatum.

Welk grafschrift zou jij daar nog aan toevoegen? 
Het mag ook een gedicht zijn. Iets dat recht uit je hart komt. 

[18]

Als hij/zij gecremeerd werd, 
schrijf je het op de urne.

Als hij/zij in de grond begraven werd, 
schrijf je het op de grafzerk.  
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Misschien hebben vrienden een kaartje naar jou geschreven. 
Plak wat je ontvangen hebt op deze bladzijde.

[19]
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Misschien zou jij wel iets willen hebben dat van hem/haar was, 
zodat je af en toe kunt terugdenken aan de overledene. Bijvoor-
beeld een knuffel, een bril, een verzameling, een wandelstok …

Wat zou jij heel graag willen hebben? 
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          

Kun je ook uitleggen waarom juist dat?
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          

Wat zou je met dat aandenken doen? 
                                                                                                                        
                                                                                                                          
                                                                                                                          

Maak hieronder een tekening (of plak een foto) van het aandenken dat je wilt.

[20]
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Stel je even voor dat jij zèlf op het punt staat te sterven … 
 
Wat zou jij dan aan wie willen geven?

Ik geef              aan
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          

[21]
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Misschien heb je nog mensen gekend die al gestorven zijn (familie, buren, …).

[22]
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verlijdenskalender
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JANUARI FEBRUARI MAART

APRIL MEI JUNI
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Zoek hun sterfdatum op en noteer hun naam op deze overlijdenskalender.   
Vraag eventueel om hulp bij je zoektocht!
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Deze bladzijde is een werkblad als herinnering. Maak er iets moois van  
en vergeet niet om regelmatig in je koesterboekje te kijken.
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