
De mama-herinner-bloemen download. 

Potloden om de bloemen in te kleuren (stiften z�n minder geschikt

omdat de kleuren door het water uitlopen)

Een schoteltje of bakje water om de bloem in te leggen.

Symbool: de papieren bloem symboliseert de liefde voor mama

Symbooltaal: je kunt zeggen: ik herinner me mooie dingen die b�

mama horen 

Symboolhandeling: het maken van de herinner-bloem, combineert

doen en denken aan mama. 

Print de download uit

Elk kind kan een bloem inkleuren 

Je kunt eventueel ook mooie eigenschappen of woorden die b� mama

passen in de bloem schr�ven. Eventueel gebruik je hierb� de mama-

vragen. 

Knip de bloemen uit

Vouw de blaadjes naar binnen (het is ook mooi om de achterkant te

kleuren, zodat deze bloemen gevouwen ook er ook mooi uitzien)

Leg de gevouwen bloem(en) een voor een in het water en daarb� kun

je de tekst uitspreken die we b� ‘symbooltaal’ gaven

Bek�k samen hoe de bloemen zich open vouwen, verwonder, lees de

woorden hardop en herdenk zo de mama de gemist wordt of vier de

mooie samen-momenten met mama. 

 Wat heb je nodig?

Symboliek

Het mama-samen-moment 
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2.

3.
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MAMA SAMEN-MOMENT 

https://usercontent.one/wp/www.ik-denk-aan-je.nl/wp-content/uploads/2021/04/ik-denk-aan-je-mama-ritueel-moederdag-bloem-vouwen-scaled.jpg?media=1636978927


Dit samen-moment is zowel voor de mama's dichtbij als voor de

mama's die in herinnering aanwezig zijn. Een manier om

herinneringen te koesteren en een manier om lieve

eigenschappen van mama te koesteren. De antwoorden op de

onderstaand vragen kunnen op de bloemblaadjes geschreven

worden. 

Mama-vragen voor de mama in warme herinnering

❤  Wat is de mooiste herinnering aan jouw mama?

❤  Wat is de grappigste herinnering aan jouw mama?

❤  Welke gouden herinnering aan jouw mama is je verteld?

❤  Waar denk je graag aan terug?

❤  Welk woord komt als eerste in je op als je aan jouw lieve mama

denkt?

Mama-vragen voor de mama die dichtbij is

❤  Wat kan jouw mama als beste?

❤  Wat doe je het liefste met jouw mama?

❤  Wat vind het het allerfijnste aan jouw mama?

❤  Wat is het grappigste aan jouw mama?

MAMA VRAGEN 



MAMA SAMEN-MOMENT

Mijn gouden traan 2022 

Herinner-bloemen 


