
Herinneringsboek

1918



Dit herinneringsboek is speciaal voor jou ontworpen.

Je mag het op je eigen manier invullen.
Je kunt erin schrijven, tekenen, of foto’s plakken. 
De ene dag wil je misschien liever tekenen, een andere keer heb je meer zin om te 
schrijven.
Doe het in ieder geval op je eigen manier.
Misschien wil je er graag alleen in werken of wil je het juist met iemand samen 
doen. Alles mag!
Erin bezig zijn helpt je om je verdriet een plekje te geven.

Veel succes ermee en maak er iets moois van!

                                                                  

1918



Dit herinneringsboek is van;

Naam:……………………

Ik ben …… jaar.

en woon in………………                               .

2120



Wollewiet zijn broertje, Pollewol, is dood.
Van wie heb jij afscheid moeten nemen?

    Naam:………………………………………
    
                      was …………… jaar.

    en woonde in …………………………

2120



Wollewiet woont samen met zijn vader, moeder, broertje Pollewol en zusje Dot.
Bij wie woon jij? Heb jij ook een broertje of zusje?

2322



Wollewiet speelt graag met zijn vriendjes.
Speel jij ook graag met vriendjes? Wie zijn jouw vriendjes?

2322



Wollewiet kan haast niet geloven dat zijn broertje, Pollewol, dood is.
Hoe was dat toen jij het nieuws hoorde?

2524



Op deze bladzijde mag je een foto plakken van de persoon waar jij afscheid 
van hebt moeten nemen.

2524



Sommige schapen moeten hard huilen om de dood van Pollewol, anderen zijn 
verdrietig van binnen.
Weet jij nog hoe dat bij jou voelde?

2726



De moeder van Pollewol zit de hele dag naast hem en aait hem over zijn bolletje.
Heb jij …………………………… ook nog gezien of aangeraakt. 
Hoe vond je dat?

2726



Schapen versturen geen rouwkaart, mensen wel.
Hier mag jij de rouwkaart plakken.

2928



Teken zelf een rouwkaart. Je mag het helemaal op je eigen manier doen.

2928



Heb jij tijdens de afscheidsdienst nog iets gedaan?
Zo ja,wat heb je gedaan? Nee,had je iets willen doen?

3130



Op deze bladzijde mag jij zelf een mooie grafsteen of urn ontwerpen. 

3130



Wollewiet droomt dat een engel Pollewol op komt halen.
Droom jij ook over ………………?

3332



De dag na de begrafenis wil Wollewiet zoals altijd Pollewol wakker maken. Hij is 
even vergeten dat Pollewol dood is.
Weet jij nog hoe dat bij jou voelde?

3332



Pollewol gaat plotseling dood. Vaak heb je nog vragen of heb je iets goed te maken 
met elkaar omdat je misschien wel ruzie hebt gehad. 
Wil jij er iets over vertellen of schrijven?

 

3534



De volgende bladzijdes kun je helemaal op je eigen manier invullen. Je mag 
tekenen,schrijven,gedichtjes maken of foto’s plakken.
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