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Dit werkboek is een initiatief van Monique Claes.
Ik wil geen geld verdienen aan oorlog. Maar ik waardeer  
het als u mijn initiatief wilt belonen met een donatie aan  
UNICEF, Artsen zonder grenzen of het Rode Kruis.

Tekst en idee: Monique Claes, doeboekbijoorlog@gmail.com
Foto cover: Monique Claes 
Vormgeving: Monique van Vlodrop

In een keer hoor je super veel over oorlog. Overal  

hebben de mensen het erover, op straat, op televisie,  

grote mensen met elkaar. Daar kun je een akelig of  

bang gevoel van krijgen. 

Jammer genoeg kan ik de oorlog niet oplossen.  

Maar ik kan wel wat tips geven die dit gevoel hopelijk  

wat minder erg maken.

In dit werkboek mag jij zelf weten wanneer je iets  

doet, welke bladzijde je doet en hoe je het doet. 

Jij mag zelf weten aan wie je iets laat zien.

Ik hoop dat je iets aan het boek hebt.



DIT BOEK IS VAN:

Je mag jezelf hier tekenen of iets over jezelf schrijven.



                                         oorlog

MAAK EEN WOORDSPIN
 

Waar denk je aan bij het woord oorlog.



WAT IK VOEL

Door alles wat nu gebeurt kun je je anders voelen. Maar dat hoeft niet.

Teken hoe jij je vaak voelt. 

Het kan zijn dat je meerdere dingen tegelijk voelt.  
Je kan bang en blij tegelijk zijn. Dat klinkt gek, maar het is normaal.



STOP!

Het lijkt wel of je de hele dag alleen maar dingen over de oorlog hoort.
Als je er last van hebt en even niets over de oorlog wilt horen, is het belangrijk  
dat je dat thuis laat weten.

Maak een stopbord en hang dit op als je er even niets over wilt horen.



VREDESDUIF

Oorlog is nooit leuk, voor niemand.
Het omgekeerde van oorlog is vrede.
De vredesduif is een symbool voor vrede.

Kleur hem maar zo mooi mogelijk.

Je kan hem ergens ophangen als je dat wilt.



LUCHT-POST

Waarschijnlijk ken je geen kinderen die nu in een land leven waar oorlog is.  
Maar je ziet er wel beelden van. Je kan vast wel bedenken hoe naar dit is.  
Misschien denk je wel hoe het voor jou zou zijn.
Wat zou je tegen deze kinderen willen zeggen?

Schrijf het in de bellen.

Je kan ook echt bellenblaas gebruiken buiten en uitspreken wat je wilt zeggen,  
terwijl je bellen de lucht in blaast.



MUSEUM VAN ZACHTHEID
 

Oorlog is hard en naar. Daarom gaan we op zoek naar zachte dingen in huis.

Maak je eigen museum of plekje met zachte dingen.

Museum van Zachtheid



PATATJE OORLOG

Over oorlog worden ook grappen gemaakt. Er zijn tekenaars die dan een grappige  
tekening voor bijvoorbeeld een krant maken over iets wat best erg of heftig is.  
Dat noem je een cartoon. Het is een manier om een mening over iets te geven.

Hebben jullie weleens van een patatje oorlog gehoord?
Dat is friet met mayonaise en pindasaus. 

Teken hier je eigen cartoon van een patatje oorlog. Alles mag.

Als je zelf een ander idee hebt mag dat natuurlijk ook!



VRAGEN MAG!

Je hoort nu zoveel dingen. Het is normaal dat jullie niet alles snappen. Misschien heb 
je wel een heleboel vragen. Het is belangrijk dat je die durft te stellen. 
Bij wie kun jij terecht met je vragen?

O papa

O mama

O juf

O meester

O 
O 

Je zal niet altijd antwoord krijgen, want ook grote mensen weten nu eenmaal niet alles.

Schrijf je vragen hier op.



HARTJES 

Zijn er mensen of kinderen die nu een beetje anders doen? Misschien zijn ze  
minder vrolijk of wat stiller.

Van hartjes worden mensen altijd blij.

Versier het hart mooi en knip het kaartje uit en geef het aan iemand  
die dat nodig heeft.



POSTER

Ben je al plaatjes of posters tegen gekomen waarop staat dat de oorlog moet stoppen?
Die worden soms opgehangen zodat mensen hun mening kunnen geven.

Als jij ook vindt dat de oorlog moet stoppen, kun je een ‘stop-de-oorlog-poster’  
maken en op het raam hangen.

       STOP DE OORLOG!



HOOFD VOL

Als je de hele tijd maar aan nare dingen moet denken is dat super vervelend.

Hier zijn wat tips:

O Ga op zoek naar je lievelingskleur en zet streepjes iedere keer als je deze kleur ziet.

O Ga buiten spelen, dat helpt.

O Doe een zakdoek in je zak met een geurtje van papa of mama dat jij lekker vindt 
 en ruik er af en toe aan.

O Zet een muziekje op waar jij een goed gevoel van krijgt.

O Pak een boek en ga een leuk verhaal lezen.

O Ga even douchen en denk in je hoofd dat de nare gedachtes in de put wegspoelen.

O Verzamel plaatjes uit tijdschriften die jij mooi of grappig vindt en kijk daar af en toe naar.

O Ga een spel doen met iemand.

O      

O    



HULP

Er zijn een heleboel groepen mensen die hulp geven aan kinderen en gezinnen  
die met oorlog te maken hebben.

Unicef, Rode Kruis, Warchild en nog veel meer.

Zij proberen te zorgen dat er eten is voor de mensen.
Zij brengen dekens en warme kleding.
Er worden ook pillen, verband en pleisters gebracht voor de mensen die dit nodig hebben.
Ze kunnen heel goed tenten opzetten, waar de mensen in kunnen slapen als ze nergens 
anders kunnen slapen.

Vaak doen mensen dit vrijwillig. Dat betekent dat ze hier geen geld voor krijgen.

Zou jij ook iets willen doen als jij groot was?

Wat dan?

Wat denk je dat de mensen nodig hebben?



DROOMWERELD

Teken hier hoe jouw droomwereld eruit ziet.



TOVEREN

Stel je voor dat jij toverkrachten zou hebben…. wat zou jij dan toveren?

“Hokus pokus pilatus pas….”

 Maak deze toverspreuk af en schrijf of teken wat jij zou toveren.



FIJNE WOORDEN BLADZIJDE

Schrijf allemaal fijne, lieve, grappige en gekke woorden op.

Je mag ook vragen of anderen jou hierbij helpen.



TEKEN OF SCHRIJFPLEK

Hier mag je tekenen of schrijven wat jij wilt. 



Tips voor ouders

 Neem de tijd om naar de kinderen te luisteren als ze iets willen vertellen of vragen.

 Geef eerlijk antwoord op de vragen van de kinderen. Maar ook niet meer dan ze vragen. 
 Zo sluit je goed aan bij wat ze willen. Indien je een vraag niet kunt beantwoorden moet 
 je dat eerlijk aangeven.

 Vraag aan het kind hoe hij zich voelt. Ieder gevoel mag er zijn, veroordeel of 
 bagatelliseer het niet.

 Vertel de kinderen dat dit niet het probleem van de kinderen is. Zij kunnen dit niet 
 oplossen. Vertel dat de leiders van allerlei landen hier heel hard over na aan het denken
  zijn hoe dit opgelost kan worden.

 Geef aan dat ze gewoon leuke dingen mogen doen en zich niet schuldig hoeven te 
 voelen hierover.

 Zorg dat de kinderen niet blootgesteld worden aan informatie en beelden die niet 
 passen bij hun leeftijd. 

 Indien de kinderen naar het jeugdjournaal kijken, doe dat dan samen met de kinderen.

 Als een kind een bijdrage wilt leveren aan een hulporganisatie steun dit, laat het kind 
 een klusje doen en doneer dat geld aan een hulporganisatie.   

 Indien je je zorgen maakt omdat het gedrag van je kind erg verandert, vraag dan om 
 hulp bij een huisarts of wijkteam.

doeboekbijoorlog@gmail.com


