
Op K-amp
Bezinningen en vieringen
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Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Myncke,  
Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven

Op kamp vertrekken en terug naar 
de basis gaan. Misschien is het een 
vreemde combinatie, maar het kan zeer 
verademend zijn.

Een periode waarin het niet uitmaakt 
welke kledij je aanhebt.
Een periode waarin het niet uitmaakt wat 
je status is op Instagram of Facebook.
Een periode waarin we samen onze knieën 
durven vuilmaken.
Een periode waarin er samen aan de tijd 
van je leven wordt gewerkt.
Een periode van pure KLJ-tijd.

Wij wensen je alvast de tijd van je leven op 
kamp. Met deze bundel vol K-inspiratie 
willen we dan ook ons steentje bijdragen. 
Geniet van de zomer, geniet van elkaars 
gezelschap en geniet van KLJ die terug 
naar de basis gaat!

Met KLJ-groeten, 

Werkgroepen K 
Raf, regionale proost Oost-Vlaanderen 
Marc, regionale proost West-Vlaanderen
Jolien, K-medewerker

Naar de basis op kamp03 De K in jouw afdeling

K-ampinspiratie: 
alle leden

Uit het K-ookboek

K-ampinspiratie:  
+16 en leiding
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K-verantwoordelijke?

K-initiatief?

Nog inspiratie?

Werkgroep K?

Tractorzegening?

Heeft je afdeling al een 
K-verantwoordelijke? Waarom? De 
K-verantwoordelijke krijgt van KLJ 
regelmatig ideetjes voor bezinningen 
en vieringen, bijvoorbeeld deze 
K-ampbundel. Wat moet je hiervoor 
doen? Iemand uit je bestuur de 
functie ‘K-verantwoordelijke’ of 
‘Proost’ geven via Click. 

Staat er bij jouw KLJ een 
K-initiatief zoals een 
bedevaart, wandeltocht, 
tractorzegening of 
jaarviering voor de deur? 
Laat het dan weten aan onze 
K-medewerker Jolien via 
jolien.caubergh@klj.be en 
krijg een plaatsje in onze 
K-alender.

Surf naar de KLJ-website. Daar vind 
je talloze vieringen, bezinningen, 
tekstjes en filmpjes. Hoe handig is dat?

Iedere regio heeft een enthousiaste 
werkgroep K die bezinningen en 
vieringen in elkaar steekt voor 
verschillende KLJ-initiatieven, 
denk maar aan de viering op 
Trainingsdagen. Heb je ook interesse 
in deze werkgroep? Mail dan naar
jolien.caubergh@klj.be.

Organiseert jouw KLJ-afdeling een 
tractorwijding? Ja? Geweldig, want 
dan hebben wij goed nieuws voor je!  
Vanaf nu kan je de deelnemers een 
fijne attentie aanbieden. We drukten 
een gebed op stickers, zodat deze op 
de tractor gekleefd kan worden. De 
stickers kan je gratis krijgen bij Marc, 
regionale proost van West-Vlaanderen; 
Raf, regionaal proost van Oost-
Vlaanderen of door een mail te sturen 
naar K-medewerker Jolien via 
jolien.caubergh@klj.be.

www.klj.be/de-k-klji

De K in jouw afdeling
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De soepsteen
Kruisteken
Welkom op dit bezinningsmoment.

Naast alle zotte avonturen die we tijdens dit kamp al beleefden, willen we nu even 
stilvallen. Stilvallen om even na te denken over alle dingen waar we dankbaar 
voor zijn en waar we misschien nog sorry voor moeten zeggen. 

Dat stilvallen begint met plaats en ruimte te maken voor iemand heel speciaal. 
Diegene die we noemen de vader, de zoon en de heilige geest.

Toneel: De soepsteen, deel 1
Er was eens een pelgrim die op de terugweg was van een lange wandeltocht. Hij 
was al weken aan het wandelen om terug thuis te geraken. Het weer zat hem 
niet mee: het regende heel vaak en de wind waaide heel hard. Tijdens deze reis 
had hij heel hard nagedacht over zijn leven. Er waren dingen die hij niet had 
mogen doen, gesprekken die hij anders zou aanpakken nu hij er even langer over 
nadacht. 

Aan het einde van de middag naderde hij een klein dorp. Aan de rand van het 
dorp stond een kleine boerderij. De wandelaar hoorde een ezel balken en een paar 
geiten mekkeren. Omdat hij onderdak voor de nacht zocht, klopte hij aan bij de 
boerderij en vroeg of er een slaapplaats voor hem was.

De boer liet hem binnen en zei dat hij wel in de stal kon slapen. De boerin en de 
kinderen waren echter onder de indruk van zo’n gast en zij vroegen hem waar hij 
vandaan kwam. De pelgrim verzamelde het gezin rond het vuur en vertelde over 
zijn lange weg naar huis en wat hij onderweg had gezien en meegemaakt. Het 
duurde niet lang of heel het gezin zat geboeid te luisteren. Ondertussen was de 
komst van deze pelgrim in heel het dorp bekend geraakt en kwamen ook buren 
rond het vuur zitten.  

Na enige tijd kreeg de pelgrim, die al sinds de morgen niet meer had gegeten, 
toch behoorlijke honger. Hoe zouden jullie het vinden als we samen soep zouden 
maken? Alle mensen waren een beetje geschrokken, ze hadden niet zoveel eten 
om voor iedereen soep te maken. 

“Geen nood”, zei de pelgrim en hij viste een platte steen uit zijn zak. “Ik heb 
ver hier vandaan iets bijzonders gekregen. Dit is een natuurlijk wonder, 
een soepsteen.” Daar had het hele dorp nog nooit van gehoord. “Het is heel 
eenvoudig”, zei de pelgrim, “Je legt de steen in een grote ketel met water en hangt 
deze boven het vuur. De steen zorgt ervoor dat het water in soep verandert.” Zo 
gezegd, zo gedaan.

Sorry-tekstjes: Je soepsteen opblinken
Net zoals de pelgrim in ons verhaal doen we soms dingen die we misschien niet 
goed hebben aangepakt en we misschien anders moeten aanpakken.  Hiervoor 
zeggen we sorry. 

Schrijf de momenten waarvoor je sorry wil zeggen met krijt op een steen. Al deze 
stenen worden nadien in water gelegd en schoongewreven. Een beetje zoals het 
gezegde ‘met een schone lei beginnen’.  Zo moet je altijd, voordat je begint met 
koken met de soepsteen, je eigen soepsteen proper maken en opblinken.

Kamp- 
bezinning
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Toneel: De soepsteen, deel 2
“Voor de smaak helpt het wel als er een paar botten of een restje vlees worden 
meegekookt”, zei de pelgrim, “Als je zoiets in huis hebt tenminste”. Ja, dat had de 
boerin wel. De dag ervoor had haar oudste zoon een paar hazen gevangen en daar 
was nog wel behoorlijk wat van over. Ze gooide de vleesresten in de ketel en ging 
tevreden zitten.

Toen het water even later kookte, zei de pelgrim: “Een klein beetje zout doet 
wonderen in deze soep.” Direct ging de buurvrouw naar huis en kwam terug met 
een hand vol zout voor in de ketel. 

Ondertussen vertelde de pelgrim het ene verhaal na het andere, maar na een tijdje 
keek hij in de ketel en zei: “een ui en een prei zouden er ook goed in smaken.” “Die 
heb ik nog in mijn tuin staan”, zei de overbuurman. “Ik heb nog een restje bonen 
en wat selder”, zei een ander. 

Een poosje later, midden in een spannende episode uit één van zijn verre reizen, 
roerde de pelgrim even in de ketel en zei: “Een handje graan zou de soep wat meer 
stevigheid bieden.” De molenaar ging snel naar huis om wat gemalen graan te 
halen. 

De avond was inmiddels gevallen en het hele dorp zat nog steeds rond de 
pelgrim, die maar bleef vertellen. De soep was in de tussentijd klaar en rook 
heerlijk. “Ik denk dat de steen zijn wonder heeft verricht”, zei de pelgrim en hij 
viste de steen uit de ketel. De mensen van het dorp en de pelgrim genoten van de 
soep. Volgens de kinderen hadden zij nog nooit zo’n lekkere soep gehad! Nadat 
iedereen was voldaan, was het tijd om te gaan slapen. 

Evangelie

 “Jullie zijn het zout van de aarde. 
Maar als het zout geen kracht meer heeft, 
waar moet je het dan mee zouten?
Het dient alleen nog maar om weggegooid 
en door de mensen vertrapt te worden.”
 
“Jullie zijn het licht van de wereld. 
Een stad kan niet verborgen blijven 
als ze boven op een berg ligt.
Je steekt een kaars niet aan
om haar onder een tafel te zetten, 
maar je zet haar op een tafel, 
en dan schijnt ze voor allen in huis.”

“Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, 
opdat ze jullie goede werken zien 
en jullie Vader in de hemel verheerlijken.”
(Mattheus 5:13-16, bewerking door C. Leterme)

Waarom net dat zout? 
Zout heeft vele krachten: het geeft smaak, het zorgt dat planten kunnen groeien, 
het maakt dingen proper en het voorkomt dat voedsel slecht wordt. Zout is op 
zichzelf niet zo lekker. Het moet zich oplossen, met andere stoffen vermengen 
om waarde te krijgen. 

Zoals zout krachtig zijn werk doet, zo worden Jezus’ volgelingen opgeroepen om 
zich ‘krachtig’ in de wereld in te zetten. Zoals zout zich met eten vermengt en 
bijdraagt tot een goede smaak, zo moeten christenen met hun medemensen leven 
en bijdragen tot rechtvaardigheid, vrede en liefde.
 
Het Rijk van God is niet iets wat verborgen is. Net zoals een stad boven op 
een berg door iedereen te zien is. Zoals een lamp op tafel de hele ruimte kan 
verlichten.

Het leek voor Jezus dé manier om te zeggen dat zijn leerlingen de woorden van 
God goed in hun hart moesten bewaren, zodat ze er blijvend konden van leven en 
er kleur mee konden geven aan hun leven en aan dat van hun medemens

Toen Jezus door had welke taak hij van God had gekregen – de woorden en liefde 
van God doorgeven aan anderen – bedacht hij zich dat hij dit nooit alleen kon 
doen. Hij zou beginnen met 12 mensen, 12 leerlingen die hij van dichtbij alles zou 
vertellen en laten zien. Daarna is het ook hun taak om de woorden en liefde van 
God door te geven aan andere mensen. 

Zijn zoektocht naar leerlingen was al goed op weg toen hij deze woorden vertelde 
aan al de mensen die zowel heel benieuwd waren naar wie God is als aan de 
mensen die heel graag willen leven naar het woord en de liefde van God.
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Doe-moment: De steen

Onze Vader

Soepstenen werken niet zonder zout. Maar het zout werkt ook niet zonder 
soepsteen. De stenen van daarnet zijn mooi proper en drooggewreven. Nu gaan 
we soep maken. Iedereen hier heeft een zeer belangrijk onderdeel van het recept 
voor supersoep met een soepsteen. 

Alle groepen hebben hun deel van het recept mee: sommige de tomaten, 
sommige de prei of paprika, andere weer de sliertjes. En zeker niet het zout 
vergeten! 

(Alle groepen krijgen op voorhand 1 ingrediënt dat ze kuisen en in stukjes 
snijden. Maak tijdens dit moment echt soep door de ingrediënten toe te voegen 
aan de kookpot. Voeg ook gezamenlijk zout en een soepsteen toe. De soep kan je 
na de bezinning opeten.)

(Vraag iedereen om in een kring te gaan staan en elkaar de hand te geven. Je kan 
evengoed vragen om de armen op de schouder te leggen van wie naast je staat.)

Je kan het niet alleen en moet het ook niet alleen doen. Je staat er niet alleen voor 
in het leven. Er zijn niet alleen jouw KLJ-vrienden, maar ook vele andere mensen 
die er voor je zijn, op wie je mag rekenen en steunen. En ook God laat ons nooit in 
de steek. Verbonden met Jezus en met elkaar mogen we samen bidden:

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade. 

Want van u is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Toneel: De soepsteen, deel 3

Toneel: De soepsteen, deel 4

Dank u-tekstjes: Je soepsteen doorgeven 

De volgende dag gaf de pelgrim de platte steen aan de boerin als dank voor de 
genoten gastvrijheid. “Als je de soepsteen gebruikt en de ketel elke keer precies 
zo vult als we gisteren hebben gedaan, dan zal de soepsteen je altijd een heerlijke 
soep geven”, zei de pelgrim. De boerin was bijzonder in haar nopjes met zo’n 
waardevol geschenk en bedankte de pelgrim hartelijk.

De pelgrim wandelde het dorp uit, op weg naar zijn volgende bestemming.
Halverwege een beekje zag hij een mooie gladde steen liggen. De pelgrim 
glimlachte tevreden. Hij raapte de steen op en stak hem in zijn zak. Al fluitend 
zette hij zijn tocht verder. 

De pelgrim met zijn speciale steen dankt de mensen die samen met hem de soep 
hebben gemaakt. Van het kleine kind dat nog snel wat hout is gaan halen voor het 
vuur tot de mevrouw die voor het stuk vlees heeft gezorgd. Hij dankt ze allemaal.

Ook wij op kamp zijn dankbaar voor allerlei verschillende dingen en mensen. 
Schrijf met krijt op je soepsteen waar je dankbaar voor bent. Verzamel deze 
samen bij het vuur. 

Zegen
Jij bent het zout van de aarde! 
Schrik niet van wat Jezus tegen ons zegt. 
Wij, dat kleine groepje gewone mensen die hier samen zijn,  
wij die maar een kleine rol spelen in de maatschappij, 
wij die geen grote heiligen zijn, 
maar die ook onze kleine kantjes hebben en soms niet aan anderen denken, 
wij zijn het zout van de aarde, wij zijn het licht van de wereld! 

Jezus, jij noemt je volgelingen het zout van de aarde. Hiermee geef je ze de 
opdracht om de aarde zo te maken dat de droom van God er steeds meer zichtbaar 
wordt. Geef hun de kracht om hun smaak voor het goede te ontwikkelen en help 
hen zout te zijn voor elkaar zodat hun vriendschap steeds krachtiger wordt.
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KLJ-lied

Jeugdig dat zijn wij,
vorming, ontspanning, samen in groep,
bezinnen, sport en spel het doet je goed;
fris en uit de kluiten gewassen,
jong maar toch een beetje volwassen.
Meisje, jonge man,
‘t is bewezen dat het kan;
maak van je jonge leven
een jeugd.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.

Landelijk zo willen wij,
dat het nooit zo ver zal komen,
in een wereld van steen en beton;
alleen nog maar kunnen dromen,
van het gras, de dieren, planten en 
bomen.
En het dagelijks brood,
wordt door landbouwers gezaaid;
voor boer en tuinder
sta je paraat.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond. 
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.

Kruisteken
Dat vragen wij u, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Katholiek geloven wij,
en dat de jeugd van vandaag nog 
toekomst heeft,
elk samenzijn wordt dan een feest;
in je dorp, parochie als een speelterrein,
waar je voor elkaar nog mens kan zijn.
En met KLJ,
voel je je nooit alleen;
met meer dan dertigduizend
vrienden om je heen.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven. 

Als afsluiter zingen we dan ook samen het KLJ-lied:

Vannacht had ik een droom
Materiaal: Potloden, verf, papier, schrijfgerief

Inleiding

Verloop

Wat zou het leven zijn zonder onze 
dromen en idealen, zonder iets om naar 
te streven? Waarvan droom jij?

Je kan het K-ookboek ook digitaal vinden via de KLJ-website: www.klj.be/de-k-klj

Uit het  
K-ookboek

Vannacht had ik een droom 
Vannacht had ik een droom dat er een dag zou komen waarin KLJ’ers kunnen 
samenspelen zonder ruzie te maken, een spel waarin niemand werd uitgesloten 
en iedereen alleen maar plezier zou maken.

Vannacht had ik een droom dat er een dag zou komen waarin er voor KLJ en 
andere jeugdbewegingen genoeg plaats zou zijn om te kunnen spelen en zich te 
amuseren, zonder dat er mensen zijn die hier een probleem van maken.

Vannacht had ik een droom dat de KLJ’ers en andere kinderen in een wereld 
zouden kunnen opgroeien waar iedereen verdraagzaam zou samenleven zonder 
zich te storen aan huidskleur, geloof, geslacht of geaardheid.
Vannacht had ik een droom dat wij al beginnen om aan deze wereld te bouwen 
met respect voor iedereen. Een wereld waarin iedere persoon kan samenleven, 
zonder dat hij gediscrimineerd wordt voor welke reden dan ook. Een wereld die 
verdraagzaam is en waar mensen elkaar helpen, ook al win je er niets bij.

Dromen in KLJ
Wissel eens met elkaar uit waarvan je droomt binnen KLJ en daarbuiten. Wie 
weet worden deze dromen wel werkelijkheid.
(Uit het K-ookboek, pagina 85.)

i
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Parelen

(B)engelen

Materiaal: (Strijk)parels in verschillende kleuren (liefst gesorteerd), poster met 
duiding kleuren, macramétouw, schaar, rustige muziek, tekst

Materiaal: Prent van een engeltje, pennen of kleurpotloden

Je hoeft niet te geloven in engelen,
Je moet gewoon maar eens rond jou kijken.
Altijd is er wel ergens één engel aan het werk.

Misschien waakt hij/zij over jouw broertje/zusje?
Misschien brengt hij/zij dagen en nachten door 
aan het bed van iemand die ziek is?
Misschien biedt hij/zij onderdak, aan zij die geen 
dak boven hun hoofd hebben?
Misschien is hij/zij vandaag bij je langsgeweest 
met een bloem in zijn/haar hand?
Misschien heeft hij/zij jou vandaag wel rechtge-
trokken, nadat je gevallen was tijdens het spel?
Misschien heeft hij/zij jou zomaar een compli-
mentje geven, zomaar, uit het niets...
Misschien is hij/zij gehaast onderweg naar een 
plaats waar hij/zij wel nodig is.
Want ongetwijfeld, engelen bestaan! 
Misschien is het wel de persoon die naast jou zit.

Inspiratie: 
iedereen

Bezinning

Inleiding

Methodiek

Slottekst

Tekst

Kleuren maken de wereld mooi. Kleur daarom ook je leven.

Strijk veel hemelsblauw van je vriendelijkheid uit. Gebruik kwistig het geel van 
je blijdschap. Laat het rood van je liefde niet ontbreken. Borstel er ook wat groen 
van je opgewektheid door en vergeet niet het wit van je eerlijkheid uit te smeren. 
Het grijs van tegenslag of het paars van droefheid mogen de andere kleuren nooit 
overheersen.

Maak van je leven een kleurenfeest! Dat zal jezelf en anderen vrede en vreugde 
geven. Al kun je sommige dagen de donkere tinten niet weren: Veeg nooit alle 
kleuren uit!

Wie weet of na een erge tegenslag het warme roze je leven komt kleuren!

Iedereen maakt een bandje voor de persoon die links van hem of haar zit. Dit 
bandje bestaat uit een macramétouw, waarop je 3 gekleurde strijkparels mag 
steken (van elk kleur één). Elk strijkpareltje heeft zo zijn eigen betekenis. 

          Geel = zonnig, opgewekt

          Roze = zorgzaam

          Wit = grappig

          Groen = vrolijk

          Blauw = mooi

Vertoeven engelen altijd in de hemel? Zijn er ook engelen op aarde? Bij ons in KLJ 
… (naam KLJ) zijn er wel … (aantal leden + leiding) engelen aanwezig. En geloof 
je het zelf niet? Iedereen heeft wel ergens in zich een engel wonen. Een lief, zacht 
en rustig engeltje. Maar ook engelen mogen al eens bengelen! Het zou niet juist 
zijn, niet gezond zijn, moest er nooit een vuiltje aan de lucht zijn! Dan waren wij 
allemaal in de hemel en daar hebben engelen vleugels. Maar het is de taak van dat 
engeltje diep in ons, om toch een beetje hemel op aarde te brengen.

Iedereen krijgt een kleurplaat van een engel. Schrijf op waarom de persoon links 
van je een engel is op deze wereld.
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Op een mooie dag wandelde Klein-Mannetje door het veld. De lucht was blauw 
en de bijtjes zoemden. Opeens bleef Klein-Mannetje staan: “Wat zie ik daar? Een 
klavertje vier!”, riep hij uit. “Dat brengt geluk.” En heel voorzichtig plukte Klein-
Mannetje het steeltje af. “Ik heb het geluk gevonden!”, juichte hij en hij danste 
door de wei. 

Daar kwam Kikker aangelopen. “Wat is er aan de hand, Klein-Mannetje?”, vroeg 
hij, “je bent zo vrolijk.” “Kikker”, zei Klein-Mannetje, “ik ben zo blij, want ik heb 
het geluk gevonden.” “Wat heb je gevonden?” “Hier, kijk dan”, en Klein-Mannetje 
hield zeer trots het steeltje omhoog. 

“Maar dat is toch gewoon maar klaver?” ”Ja, maar het is een klavertje vier en 
dat betekent geluk”, lachte Klein-Mannetje. Drie of vier blaadjes, klaver is toch 
klaver, dacht de kikker en hij liep gewoon verder.

Klein-Mannetje was zo blij en zat met zijn hoofd in de wolken. Daardoor zag hij 
de tak niet die op de grond lag. Hij struikelde en viel keihard op zijn neus. Au, 
dat deed pijn! Maar Klein-Mannetje zei: “Heb ik even geluk gehad! Zonder mijn 
klavertje vier had ik vast en zeker mijn been gebroken.” Hij krabbelde overeind en 
liep vrolijk verder. 

Jammer genoeg komt aan alles een eind. De zon ging langzaam onder, de dag 
was voorbij. Klein-Mannetje was moe. Hij ging zitten en keek naar zijn klavertje. 
Het ging helemaal slap. Klein-Mannetje moest er een beetje om huilen. Nu is 
het voorbij, dacht hij treurig. Maar het was een mooie dag. Heel erg mooi! Wat 
was ik gelukkig met mijn klavertje vier. Tevreden viel Klein-Mannetje in slaap en 
droomde van een wereld vol geluk. 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.

Misschien eens gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
het water nooit dezelfde weg kan gaan.
(Bram Vermeulen)

De steen

Klavertje Geluk
Materiaal: Prenten van een klavertje 4, pennen of potloden

Inleiding

Lied

Methodiek
Methodiek
Schrijf op een klavertje vier wat voor jou een gelukkig moment was, die dag op 
kamp. Lamineer het klavertje vier en hang het aan je sjaaltje als aandenken aan 
deze bezinning. 

Inspiratie: 
+16 en 
Leiding

Neem allemaal een hand vol kleine kiezeltjes. Ga aan een beekje staan. Vertel aan 
de groep wie je al ‘een steen hebt zien verleggen in een rivier’ deze week. Wie heb 
je een lid of leiding zien helpen? Wie heb je iemand iets zien leren? Wie heeft er 
gezorgd dat een ander zich veilig voelt? Door wie heb jij je geholpen gevoeld? 
Van wie heb jij iets geleerd deze week? Elke keer wanneer er een voorbeeld wordt 
gegeven, mag deze persoon een steentje gooien of leggen in het beekje. 
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