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Prinses Isabel is verdrietig en boos nadat haar zieke
moeder haar heeft verteld dat ze een sterretje gaat
worden. Ze stort haar hart uit bij Konijn en vertelt
over chemo en dat mama bijna geen haartjes meer
op haar hoofd heeft. Samen gaan ze te rade bij Uil,
die uitlegt dat je alleen een sterretje kunt worden
als je dood gaat. Maar wat is dood? Helder en ingetogen verhaaltje over de aanstaande dood van een
moeder. De uitleg via dier en sprookjesfiguur is een
goed gekozen vorm om jonge kinderen te helpen
begrijpen wat er gaat gebeuren. Herkenbare
krachtig getekende kleurenillustraties in o.a. waterverf en krijt, meestal over een dubbele pagina en
zonder te veel details, ondersteunen de invoelende
tekst. Met op het omslag van het vierkante boek een
sprekende afbeelding van een meisje tegen een
sterrenhemel. Zorgvuldig gemaakte uitgave door
een moeder en haar inmiddels overleden dochter,
die twee jonge kinderen achterliet. De opbrengst
van het boek gaat naar het KWF. Een waardevolle
bijdrage voor het bespreekbaar maken van het verlies van een ouder door kanker. Te gebruiken met
kinderen van ca. 3 t/m 6 jaar, zowel thuis als op
school..
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Vrijdag jl. werd in het Boekhuis in de Zijdstraat een
cheque van €2500,- overhandigd aan twee bestuursleden van het KWF in Aalsmeer.
Het is de netto opbrengst van het kinderboekje
“Mama wordt een sterretje”.
Het boekje is geschreven door Netty van der
Weijden en haar dochter Kelli Brouwer - van der
Weijden. Kelli is in 2012 overleden aan de gevolgen
van kanker, ze liet 2 jonge kinderen na waarvoor het
boekje in eerste instantie bedoeld was.
Het boekje, met prachtige illustraties van David
Geertsma, bespreekt op sprookjesachtige wijze wat
er gebeurt als iemand ziek wordt en niet meer beter
kan worden. Het verlies van een dierbare wordt in
de taal van het kind uitgelegd en helpt kinderen met
begrijpen en verwerken.
Veel mensen in Aalsmeer en omgeving hebben
het boek gekocht en alle lokale boekhandels hebben het in hun winkels verkocht. De familie van der
Weijden bedankt dan ook iedereen die het boekje
aangeschaft en gepromoot heeft.
Het boekje is nog steeds verkrijgbaar via de
boekhandel of via de site
www.mamawordteensterretje.nl
De opbrengst blijft voor het KWF.
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Netty van der Weijden: ‘Er was simpelweg geen boekje te vinden hoe we aan de
kinderen konden vertellen: mama gaat dood’.
(Foto: Truus Oudendijk)
AALSMEER - Het is de nachtmerrie van iedere
ouder: je kind verliezen. Netty van der Weijden overkwam het. Haar dochter Kelli overleed op 31-jarige
leeftijd en liet man en twee kleine kinderen achteren.
Daar is bijna niet mee om te gaan.
Hoe vertel je twee hummeltjes dat hun moeder er
straks niet meer is? Netty schreef er samen met
Kelli een bijzonder boekje over: ‘Mama wordt een
sterretje’. ‘Toen duidelijk werd dat Kelli ging sterven, was er simpelweg geen boekje te vinden hoe
we aan de kinderen konden vertellen: mama gaat
dood’, legt Netty uit. ‘Daarom besloten we om het
zelf te gaan schrijven. Dat is echt een project van
ons samen geworden. Voor mijn dochter was het
een zwaar en moeilijk proces, maar ze wist heel
goed wat ze erin wilde hebben.’
Netty is zelf kindertherapeute met specialisatie
rouw en zij wist heel goed welke dingen genoemd
moesten worden. Belangrijk is om aan kinderen
te vertellen dat het niemand’s schuld is, want kinderen denken heel snel dat het hun schuld is. ‘Ook
nooit zeggen dat iemand die dood is, slaapt’, vervolgt Netty. ‘Slapen betekent dat je weer wakker
kunt worden en met die ijdele hoop mag je kinderen
niet opzadelen.’ Het verhaal gaat over prinsesje

Isabel, die bij Konijn en Uil te raden gaat omdat haar
moeder, de koningin, niet meer beter wordt. En wat
betekent dat voor haar? Knuffelen kan niet meer.
Dromen wel, en in dromen kan alles wat je graag
wilt. Netty beloofde haar dochter om te proberen
het verhaal uit te geven. Dat bleek een kwestie van
doorzetten, want het was een tijdrovend proces.
Nu, anderhalf jaar later ligt het in de winkel en het
resultaat mag er zijn; een mooi boekje, helder geschreven en prachtig geïllustreerd met oog voor
het kleinste detail. Op school is het voorgelezen
en door de kinderen goed ontvangen. Voor Kelli’s
dochter was het fijn dat over zaken als ‘dood gaan’,
gewoon gesproken kan worden. En voor de andere
kinderen is het goed om te weten wat ‘dood’ betekent. Zelf het verhaaltje voorlezen aan haar eigen
kinderen, kon Kelli niet. ‘Dat heb ik gedaan’, vertelt
Netty, ‘en dat is een van de moeilijkste dingen die ik
ooit gedaan heb.’

