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Jij en ik. Verhalen over vriendschap en vluchtelingen |

Diverse auteurs van Lemniscaat  

Doelgroep groep 6 t/m 8 (10 - 12 jaar)    

• Vriendschap 

• Vluchtelingen 

• Verhalen 

• Poëzie  

Inhoud van het boek

Negentien verhalen en gedichten over een belangrijk en actueel thema: vriendschap 

en vluchtelingen. Lemniscaat verzamelde diverse verhalen van verschillende auteurs. 

Het resultaat is een dikke bundel met grappige, verdrietige, science-fictionachtige of 

spannende verhalen waarin kinderen van allerlei pluimage een rol hebben.  

Meer informatie over dit boek

http://www.lemniscaat.nl/Jeugd/Kinder%20en%20jeugdboeken/titels/9789047710738/-   

Jij%20 en%20ik%20%20Verhalen%20over%20vriendschap%20en%20vluchtelingen en

https://kortverhaal.info/?p=1776 

Meer boeken over vriendschap en/of vluchtelingen op Jeugdbibliotheek.nl

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=vluchtelingen&d=dcterms%3A -

type.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fns%2Fnbc%2Ftype%23 -

Gedrukt_boek

De Kinderboekenweek 2018 staat in het teken van vriendschap

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=vriendschap&d=dcterms%3A -

type.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fns%2Fnbc%2Ftype%23 -

Gedrukt_boek en https://www.kinderboekenweek.nl 

Werkvormen

Voorlezen De verhalen kun je stuk voor stuk goed voorlezen aan de kinderen. 

Lees één verhaal per keer voor en laat de tekst even inwerken. 

Bespreek het verhaal na, wat vinden de kinderen ervan? Hebben zij dit 

ook wel eens meegemaakt of kennen ze het uit hun omgeving? Wat willen 

ze er nog meer over weten? Zoek met elkaar eventueel de vragen die 

opkomen op internet op.

Mensen met koffers In het gedicht Mensen met koffers (p.110/111) van Sjoerd Kuyper staan 

vluchtelingen van alle tijden centraal. Lees het rustig voor en bespreek het

met de kinderen na. Wat vinden zij hiervan? Wat is voor hen typisch thuis?



Een neef uit In het verhaal Een neef uit Palestina (p. 68-79) van Jesse Goossens 

Palestina krijgt Lot opeens een vluchteling in huis. Ze moet eraan wennen, ze weet

niet zo goed wat ze ervan vindt. Wanneer ze Karim en zijn verhaal beter 

leert kennen wil ze wel zijn zus zijn. Herkennen de kinderen zich in Lot? 

En in Karim? Hoe zou het zijn als je opeens in die situatie zit? 

Meneer Arif In Meneer Arif (p. 96-109) van Pieter Koolwijk neemt Nina haar vriendje 

Mats en zijn zusje Lotte mee op bezoek naar meneer Arif. Mats moet 

niets van vluchtelingen hebben. Meneer Arif tovert een geest uit een 

olielamp tot leven en ze mogen alle drie een wens doen. Nina wenst dat 

Mats eens voelt hoe het is om een vluchteling te zijn. En dus geschiedde.

Praat met de kinderen na: wat doet dit met ze? Hoe zouden zij zich voelen?

Wat zouden ze proberen mee te nemen? 

Laten we een keer In Laten we een keer (p. 238-248) van Lenneke Westera leert Lotta haar 

nieuwe klasgenootje Sossa beter kennen. Door middel van hun eigen 

baksels en door samen wat te gaan doen; laten we een keer… Lotta leert

dat even flink schreeuwen je hart kan luchten en dat je mag zijn wie je 

bent. Naar aanleiding van dit verhaal kun je met de kinderen napraten 

over verschillende gebruiken en rituelen. Waar houd je aan vast en waar 

kun je op een gegeven moment afscheid van nemen? 

Op onderzoek uit Naar aanleiding van de verhalen kun je natuurlijk goed op onderzoek uit.

Is er iets in de buurt van een vluchtelingenopvang? Wellicht kan iemand 

daarvan iets komen vertellen en wie weet kun je met een groepje daar 

iets gaan doen: samen koken of bakken, een knutselmiddag organiseren,

samen spelletjes doen. Ook kun je informatie opvragen bij Stichting 

Vluchteling en Vluchtelingenwerk. 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-aan-kinderen 

en https://www.vluchteling.nl/veelgestelde-vragen 

Vriendschapspelletjes  

Kijk voor ideeën over activiteiten en spelletjes rondom vriendschap eens op

http://www.123lesidee.nl/index.php/site/links/748 en http://www.spellenmap.nl/?p=spelletjes

Andere interessante en leuke boeken over vriendschap

• Een indiaan als jij en ik | Erna Sassen     

• Ik ben Vincent en ik ben niet bang | Enne Koens           

• Superhelden deel 1, 2 en 3  | Marcel van Driel          


