Boeken rondom overlijden van een huisdier

Bedankt voor jouw interesse in deze boekenlijst. Wanneer je op de foto's van de
boeken klikt, kom je bij een verkooppunt uit. Mijn gouden traan zet zich in voor het
bespreekbaar maken van rouw en verlies in het onderwijs: aandacht voor gouden
tranen. Voor meer informatie of vragen kun je via een van de volgende kanalen in
contact komen met mij.

www.facebook.com/mijngoudentraan

www.instagram.com/mijngoudentraan

info@mijngoudentraan.nl

www.mijngoudentraan.nl

Boeken rondom verlies van een huisdier
Dat is heel wat voor een kat, Judith Viorst & Fleur van der Weel
Een klassieker omtrent afscheid en rouw voor kinderen. Voor veel
kinderen is het herkenbaar om afscheid te moeten nemen van een
geliefd huisdier. Dit boek gaat over emoties rondom afscheid en het
koesteren van herinneringen.
Sjuleke, Pimm van Hest
Roman is de allerbeste vrienden met zijn hond Sjuleke. Maar op een
ochtend vind hij zijn hond dood in de mand. Dit boek maakt het
afscheid nemen van een hond op een mooie manier bespreekbaar. Met
aandacht voor herinneringen.
Siens Hemel, Bibi Dumon Tak & Annemarie van Haeringen
Een boek vol troost over het overlijden van een huisdier. Met mooie
tekeningen en filosofische inslag.

Woezel en Pip: Dag lief Muisje, Guusje Nederhorst
Bekende figuren Woezel en Pip moeten afscheid nemen van Muisje.
Een fijn boek voor jonge kinderen om dit thema bespreekbaar te
maken.

Adriaan: Een kist voor Stippie, Janneke van der Pal & macha
Halberstad
Adriaan moet afscheid nemen van zijn hond Stippie. Het boek is alleen
nog tweedehands verkrijgbaar, maar er zijn ook afleveringen
beschikbaar op Youtube die het verhaal vertellen.
Klik hier voor de online afleveringen
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Boeken rondom verlies van een huisdier
Dunya: Een hemels hondenleven, Monique Westenberg
Een boek waaruit de liefde en verbondenheid met een huisdier spreekt.
Kleine tip: pas op de bladzijde waar het verhaal vertelt dat Dunya dood
gaat de tekst aan. Zeg in plaats van inslapen: 'gaat dood'. Dit is
duidelijker voor kinderen.
Kikker en het vogeltje, Max Velthuijs
Deze klassieker mag op deze lijst niet ontbreken. Nog altijd zeer
herkenbaar voor kinderen en een mooi verbindend boek om dood,
afscheid en verlies bespreekbaar te maken.
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