
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 overlijden van een huisdier 
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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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https://www.youtube.com/watch?v=66XhGXpkWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=66XhGXpkWZQ
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fgottmer-dat-is-heel-wat-voor-een-kat-4%2F1001004004987551%2F&name=Gottmer%20Dat%20is%20heel%20wat%20voor%20een%20kat.%204%2B
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fsjuleke%2F9200000010509423%2F&name=Sjuleke%2C%20Pimm%20van%20Hest
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https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fwoezel-pip-dag-lief-muisje%2F9200000079457109%2F&name=Woezel%20%26%20Pip%20-%20Dag%20lief%20Muisje%2C%20Guusje%20Nederhorst
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fadriaan%2F39492636%2F&name=Adriaan%2C%20Janneke%20van%20der%20Pal


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. 

Ik mis Milo, Pim Lammers & Sanne te Loo 

De voorkant van het boek geeft een zomers en warm gevoel. En dat in
combinatie met een verhaal dat het gemis van een geliefd dier centraal
stelt, leek me een fijne combinatie. Inderdaad is dit een aansprekend
verhaal met ruimte voor een grapje en een twist. Bovendien bieden de
illustraties een manier om aan te haken met eigen avontuur-
herinneringen.

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. 

Mijn gouden traan 2022 

Boeken rondom verlies van een huisdier

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Ff%2Fkikker-en-het-vogeltje%2F37131269%2F&name=Kikker%20en%20het%20vogeltje%2C%20Max%20Velthuijs
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fdunya-een-hemels-hondenleven%2F9200000130083817%2F&name=Dunya%20-%20Een%20hemels%20hondenleven%2C%20Monique%20Westenberg
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