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Workshop voor kinderen en hun begeleiders | afscheid nemen 

 

 

In deze workshop maken we kennis 

met Vos. De mooie en lieve 

handpop van Rose. Zijn vriendje 

Beer is dood. Vos weet eigenlijk niet 

wat dat betekent ‘dood zijn’.  

Samen met de kinderen komen we 

hierachter. Daarna nemen we op 

een liefdevolle en creatieve manier 

afscheid van Beer.  

 

Deze workshop is bedoeld voor 

Kinderen van 2 tot 6 jaar en hun 

begeleiders. Samen ontdekken we 

hoe afscheid nemen eruit kan zien 

en hoe we op een lichte manier met 

elkaar kunnen praten over de dood. 

 

Waarom een workshop voor kinderen over afscheid nemen en uitvaren? 

Leren over de dood is belangrijk. Weten wat ‘dood zijn’ is ook. Het is helpend voor 

kinderen als zij leren over verlies, voordat zij dit werkelijk meemaken. Zo raken 

kinderen bekend met een thema waar wij allemaal mee te maken krijgen in ons leven. 

Dit leren over de dood en verlies heet ‘rouwtaak 0’ of ‘opvoeden in leven en dood.’  

 

Mijn ervaring is dat kinderen onbevangen tegenover het onderwerp staan en 

nieuwsgierig zijn. Na de les gaan ze vaak over tot de orde van de dag, maar na een 

tijdje kunnen ze toch ineens weer een vraag stellen over wat ze hebben meegemaakt 

in de workshop. Dit zijn mooie uitnodigingen voor een volwassene om hierop in te 

gaan.  

 

Over Rose 

Mijn naam is Rose Knulst. Ik ben sinds 2004 werkzaam met kinderen als 

theaterdocent. Sinds 2019 ben ik spreker bij afscheidsplechtigheden en afgestudeerd 

bij Meander Uitvaartopleidingen. Zie www.tuinvanrose.com/over-rose voor meer 

informatie. 
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Praktisch 

Duur   De workshop duurt een half uur tot 45 minuten per groep. 

Locatie De workshop wordt gegeven op kinderdagverblijven en in 

kleuterklassen. Op aanvraag is een andere locatie ook mogelijk. 

Kosten          Omdat de vraag altijd specifiek is en afhankelijk van het aantal groepen, 

groepsgrootte en de afstand, maak ik een offerte op maat.  

Aanmelden   info@tuinvanrose.com | 06-19197347 

 

 

Impressie van de workshop op een kinderdagverblijf 

 

 

http://www.tuinvanrose.com/
mailto:info@tuinvanrose.com
mailto:info@tuinvanrose.com

