Leeswijzer bij ‘Miny zoekt een thuis’
‘Miny zoekt een thuis’ gaat over het belang van een veilig thuis en over mogen zijn wie je bent. Dat zijn
basisbehoeften voor elk kind. Nee beter nog: basisrechten!
Juist omdat ze zo belangrijk zijn, sluipt er bij elk kind wel eens twijfel of angst in of die rechten wel voor
hem of haar gelden.
Door er over te praten kun je die twijfel en angst wegnemen en de zekerheid bieden dat het kind welkom is
en mag zijn wie het is.
Deze leeswijzer kan je daarbij helpen.
Voorlezen: waarom, waar en wanneer?
Voorlezen is niet alleen een leuke bezigheid; het is ook erg belangrijk voor
de ontwikkeling van het kind. Dat geldt niet alleen voor jonge kinderen die
nog niet zelf kunnen lezen, maar ook voor het oudere kind.
Spelenderwijs:
 ontwikkelt het kind zijn taalgevoel,
 worden gevoelens verwerkt,
 breidt het kind zijn wereld uit en
 wordt de band met de voorlezer versterkt.
Voorlezen kan altijd en overal: in de trein, in de wachtkamer bij de dokter of voor het slapen gaan in bed.
Het kan rust creëren op een druk moment, of je kiest juist voor een rustig, intiem moment. Met het kind op
schoot of dicht tegen je aan op de bank.
Voorlezen van ‘Miny zoekt een thuis’
‘Miny zoekt een thuis’ is op het eerste gezicht een eenvoudig verhaal. Als je echter goed leest en kijkt
(bijvoorbeeld door het vaker samen te lezen), vind je allerlei aanknopingspunten om met het kind over in
gesprek te gaan. Die onderwerpen bieden je de kans om samen met je kind te onderzoeken hoe veilig en
geaccepteerd het zich voelt.
In de volgende paragrafen worden verschillende mogelijkheden uitgewerkt. Kies alleen die onderwerpen
waarvan je weet dat het zin heeft er met je kind over te praten.
Maar misschien haalt jouw kind wel heel andere herkenningspunten uit het boek. Die kunnen aanleiding
geven ze samen nader te onderzoeken. Probeer met hoe-, wat-, waar-, wie- en waarom-vragen te ontdekken
hoe je kind tegen die onderwerpen aankijkt. Bijvoorbeeld: ‘waarom denk je dat Miny dat niet durft?’ of ‘wat
zou jij doen?’
De onderstaande vragenlijstjes zijn bedoeld als een leidraad en niet als een toets die je van vraag naar vraag
moet doorlopen. Probeer er een gesprek van te maken, waarvan de richting gestuurd wordt door de
antwoorden van het kind. Laat je verrassen waar het gesprek je naartoe leidt!
Vind je praten over het boek lastig? Kijk dan naar de suggestie nummer 10.
1. Verken samen het verhaal en de illustraties
Lees eerst samen het verhaal. Ontdek de avonturen van Miny en bewonder de plaatjes.
Komen er bij je kind al allerlei vragen of opmerkingen naar boven, dan kun je daar natuurlijk op ingaan.
2. Waar hoor jij thuis?
Miny is op zoek naar een thuis.
 Thuis, wat is dat eigenlijk?
 Waar is jouw thuis?
 Wie zorgt er voor jou?
 Is het daar fijn? (en veilig?)
 Zijn er ook dingen thuis die je niet zo fijn vindt?
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3. Mag jij thuis mekkeren?
Iedereen is anders: je hebt grote en kleine mensen, jongens en meisjes, stille kinderen en praatjesmakers,
kinderen die goed kunnen tekenen, blokken bouwen, koekjes bakken, voetballen of grappen maken.
 Wat ben jij voor iemand?
 En de andere mensen bij jou thuis?
 Vind je het leuk dat iedereen anders is? Of zou het fijner zijn als iedereen hetzelfde was?
 Vind je het wel eens vervelend dat ze thuis anders zijn (anders denken en doen) dan jij?
 Wordt er wel eens op jou gemopperd? Bijvoorbeeld omdat je de muur vol geschilderd hebt, met
voetballen een vaas met bloemen hebt omgeschopt of iets stouts gedaan hebt?
 Ben je wel eens bang dat ze thuis niet meer van je houden, omdat je soms stoute dingen doet?
 Moet je vaak dingen doen die je eigenlijk niet leuk vindt (zoals Miny liever niet wil loeien als een
koe)? Mag jij zijn wie je bent?
4. Bij wie zou jij willen wonen?
Miny ontmoet veel dieren en mensen bij wie ze mag komen wonen.
 Bij wie zou jij het wel fijn vinden? Bij die gekke aap Baboe? In het huis van Ab? Of toch liever bij
een van de anderen?
 Waarom lijkt het je daar wel fijn?
 Bij wie zou je niet willen wonen? Waarom niet?
N.B. Alle antwoorden hier zijn natuurlijk goed. Het ene kind zal zich helemaal kunnen inleven in de vrijheid
van de aap Baboe, terwijl het andere zich happy voelt bij de veilige afstand van het nest van Spie, hoog in de
bergen. Het antwoord kan aangeven hoe je kind zichzelf ziet.
Dit kan per passage verder worden uitgediept: Miny is overal welkom, maar nergens gaat ze zonder
aarzelingen op de uitnodiging in. Hoe zou dat komen?
5. Wonen bij Baboe: alleen maar leuk?
De vrijheid van Baboe is voor de meeste kinderen ongetwijfeld heel aantrekkelijk: de hele dag zelf mogen
bepalen wat je doet, zonder dat er iemand is die je op de vingers kijkt of tikt.
Maar als puntje bij paaltje komt, hebben kinderen juist veel behoefte aan structuur. Realiseert jouw kind zich
dat?
 Wil jij net als Baboe kunnen doen waar je zin in hebt?
 Wat zou je dan de hele dag doen?
 En wat zou je niet doen wat je nu wel doet, omdat papa en mama (of de juf) zegt dat het moet?
 Zou je zo elke dag je eigen baas willen zijn?
 Wat denk je: is er iemand die voor Baboe zorgt? (eten brengen, troosten als hij zich pijn gedaan
heeft) Of moet hij dat allemaal zelf doen? Lijkt je dat leuk?
 Wat doet Baboe als Miny het niet lukt om in de boom te klimmen? Wat vind je daarvan?
 Heb jij wel eens dat een vriendje tegen je zegt dat hij niet meer met je wil spelen? Wat vind je
daarvan?
6. Wonen bij Ab: waarom vindt Miny dat eng?
Ab nodigt Miny gretig uit bij hem te komen wonen, maar als je goed naar hem luistert, dan wordt duidelijk
dat daar veel eigenbelang bij zit.
 Vind jij Ab een aardige man?
 Mag Miny zomaar bij hem komen wonen, of moet ze daar ook iets voor doen?
 Vind je het eerlijk dat Miny de restjes moet opeten en later haar melk moet afgeven, in ruil voor een
thuis?
 Wat denk je dat Ab bedoelt, als hij roept ‘Blijf toch hier, lekker dier’?
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7. Wonen bij Spie: is dat wel fijn?
 Spie kiest voor de eenzaamheid hoog in de bergen. Lijkt jou dat fijn, zo ver weg van alles en
iedereen te wonen? Waarom wel/niet?
 Toch wil Spie de rust wel delen met Miny. Waarom zou dat zijn?
 Waarom denk je dat Miny niet omhoog durft te klimmen?
 Spie noemt Miny een bangerik. Vind jij dat ook?
8. Wonen bij Grim: is dat wel veilig?
 Het is bekend dat wolven dol zijn op geiten. Toch doet Grim heel vriendelijk tegen Miny. Waarom is
dat, denk jij?
 Wat bedoelt Grim als hij zegt dat hij zin heeft in een dikke vriendin?
 Miny probeert toch de rivier over te steken. Denk je dat ze niet door heeft wat Grim van plan is?
 Heb jij wel eens meegemaakt dat iemand heel aardig tegen je doet, maar eigenlijk iets gemeens van
plan is? Hoe was dat?
 Wat moet je doen als iemand gemeen tegen je is?
 Grim huilt als Miny niet naar hem toe komt. Hoe huilt een wolf?
9. Wonen bij Moew: waarom twijfelt Miny?
 Wat is het verschil tussen Moew en alle anderen als ze Miny aanbiedt bij haar te komen wonen?
 Moew biedt Miny het verse gras en bescherming en toch aarzelt Miny. Waarom denk je dat dat is?
 Waarom wil Miny weten of ze net als Moew moet loeien?
 Denk je dat het antwoord Miny helpt bij de keus of ze wel of niet bij Moew blijft?
10. Niet praten, maar knutselen
Met kinderen die zich nog moeilijk met woorden kunnen uitdrukken, kun je ook aan het knutselen slaan om
ze de kans te geven het boek aan hun eigen leefwereld te koppelen.
Vraag het kind om een veilige plek voor zichzelf te maken. Zoek een hele stapel spulletjes bij elkaar: harde
en zachte materialen, lapjes stof, stukjes schors, plastic, klei, plak, stiften, wasco, tekenpapier, een oude
(schoenen)doos. Laat het kind zelf kiezen met welke spulletjes hij zijn eigen veilige thuis wil maken.
Het is niet belangrijk of het een mooi eindproduct wordt. Wat het kind maakt, is zijn eigen plek en dus altijd
goed!
En als de knutseltafel voor je kind te klein is, dan kun je natuurlijk altijd nog naar buiten om daar hutten te
bouwen!

Deze leeswijzer is gemaakt in opdracht van Kleur Kinder- en Jeugdzorg.
Zie voor meer informatie over Kleur: www.kleur.eu.
Vragen, opmerkingen of aanvullingen bij deze leeswijzer kunnen worden gestuurd naar
info@minyzoekteenthuis.nl.
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