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Lieve lezer,
Voor je ligt Het Grote Gedichtenboek voor Bijzondere Kinderen.

Voor wie is dit boek precies?
Dit boek is voor kinderen met faalangst, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d, onzekere kinderen, hooggevoelige kinderen, hoogbegaafde kinderen, kinderen die last hebben van stress of angst, kinderen met autisme
en voor alle kinderen die zich niet goed genoeg of anders voelen.

Waar gaan de gedichten over?
De gedichten gaan over bijzondere kinderen en bijzondere gebeurtenissen. Ieder gedicht heeft een belangrijke
boodschap. Bijvoorbeeld dat je helemaal goed bent zoals je bent, dat het niet erg is als je iets niet begrijpt of
kunt, dat je voor jezelf mag opkomen en dat het belangrijk is dat je je dromen volgt. Je herkent vast iets!

Hoe lees je dit boek?
Je kunt dit boek op verschillende manieren lezen:
-

Je leest het eerste gedicht, dan het tweede, daarna het derde, enzovoort.

-

Je kiest steeds een gedicht uit de inhoudsopgave.

-

Je doet je ogen dicht, bladert door het boek en slaat het boek op een willekeurige bladzijde open. Het
is dan altijd een verrassing welk gedicht je gaat lezen!

-

Je houdt het boek in je handen, doet je ogen dicht en je haalt een paar keer diep adem. Dan stel je
een vraag en sla je het boek open. Je kunt bijvoorbeeld vragen: welk gedicht is nu belangrijk voor mij?
Of: wat kan ik doen om me weer blij te voelen?
Je kunt ook andere vragen stellen. De gedichten geven geen ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord. Je kunt dus het
beste een open vraag stellen. Een open vraag begint bijvoorbeeld met ‘hoe’, ‘wat’ of ‘waarom’.
Je zult verbaasd zijn hoe goed het gedicht dat je per toeval hebt uitgekozen, past bij de vraag die je
gesteld hebt. Probeer het maar eens!

Lees de gedichten maar zo vaak als je wilt en waar je maar wilt. Aan de keukentafel, op een stapel kussens
midden in de woonkamer, in je hut of in een tent van zachte dekens…
Veel plezier!
Veel liefs,
Carola de Koning
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Nee!
Ik durf nooit eens te zeggen:
“Het wordt me echt te veel
Nee, dat wil ik niet of
Ik hou niet zo van geel”
Wat als ik iemand pijn doe
Of heel erg veel verdriet
Wat als er iemand boos wordt
Dat wil ik helemaal niet!
Ik zeg maar niets…
En houd me stil…
Ik knik en doe…
Wat iedereen wil…
Ik droomde van een wijze uil
Hij zei: “Het is juist goed
Als je zegt hoe jij voor jou
Het allerbeste doet!”
“Jij bent zo lief en mooi
Zorg maar heel goed voor jezelf
Het maakt niet uit hoe oud je bent
Veertig, vier of elf”
Dus voortaan zeg ik vriendelijk:
“Het spijt me, maar ik ben best moe
Ik kom een ander keertje,
Misschien wel morgen, naar je toe”
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Een kopje feeënthee
Ik zag een fee met vlindervleugels
In het bos vlakbij het meer
Ze zwierde en ze fladderde
En daalde zachtjes neer
Ze wachtte op een takje
Op de lieve moederfee
Die bracht haar een klein zakje
Met echte feeënthee
Het rook naar rozen en kaneel
Naar lavendel en jasmijn
Een klein beetje naar bloemenmeel
En naar wilde marjolein
Ik zou zo graag een kopje drinken
Van die echte feeënthee
En hoe mooi zou dit toch klinken:
“Ik heb thee gedronken met een fee”
Maar het kan niet, het bestaat niet
"Hoe bedoel je dat?" vroeg fee
"Er is niets dat niet bestaan kan
Kom maar met me mee"
En in het bos vlakbij het meer
Zat ik naast een vlinderfee
We aten brood en stukjes peer
En dronken echte feeënthee
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