
Ook jonge kinderen ervaren situaties die voor hen moeilijk zijn. Ze hebben 
wel eens een plas-ongelukje, zijn bang in het donker, gaan voor het eerst 
naar school etc. Misschien geen schokkende gebeurtenissen in de ogen van 
ons volwassenen, maar voor een jong kind voelt dat toch anders. Hoe fijn is 
het dan als je een verhaaltje hoort waarin dat kindje ook zo’n probleempje 
heeft en dat het eigenlijk best makkelijk opgelost kan worden. Super toch? 
Laat je verbazen door je kind hoe goed hij of zij in staat is, met een beetje 
hulp, een oplossing te vinden voor iets waar hij/zij last van heeft. 
Dit boek bevat verschillende verhaaltjes over allerlei thema’s uit de leef-
wereld van een jong kind. Op een bijzondere manier, die kinderen aanspreekt, 
wordt een ‘probleem’ op een andere manier bekeken en opgelost.

Mariëtte van lierop schreef eerder ‘…. en soms zit het tegen’ (verhalen over 
de leefwereld van pubers) en ‘Je kan er maar wakker van liggen’ (bijzondere 
en helpende (voorlees) verhaaltjes voor kinderen vanaf 6 jaar). Ze heeft een 
praktijk in fysiek en mentale gezondheid en is partner bij Buro J!K, een 
buro voor persoonlijke ontwikkeling, teamtraining en ouder coaching.
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