
  

Terug naar Thuis? 

Brochure voor kids 
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Hallo, ik ben Coco! 

Ik ben een rups. 

Wat is jouw naam? 

……………………………………………………….. 

Leuk om jou te  

leren kennen! 

Je slaapt voor even ergens anders  
omdat het thuis even niet lukt. 

Daarom komt een begeleider helpen. 
De naam van jouw begeleider is 

……………………………………………………………………… 

Het gsm-nummer van jouw begeleider is 

……………………………………………………………………… 
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De begeleider werkt in een organisatie die  

families met kinderen helpt.  

De naam van de organisatie is ‘De Cocon’. 

 

 

  

Weet jij al wat een cocon is?  
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WAT GAAN JULLIE DOEN? 
 

De begeleider zal met jou praten,  

spelletjes spelen,  

knutselen,  

verhaaltjes lezen, ...  

om elkaar beter te leren kennen. 

 

Dat kan eens met de begeleider alleen zijn, 

maar jullie zullen ook dingen samen doen met  

……………………………..………… ……………………………..………… 

……………………………..………… ……………………………..………… 

……………………………..………… ……………………………..………… 

……………………………..………… ……………………………..………… 

……………………………..………… ……………………………..………… 
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WAAROM KOMT DE BEGELEIDER? 
 

De begeleider komt om samen na te denken 

over hoe we het thuis fijner kunnen maken 

voor jou. 

 

Als je vragen hebt of als je iets nodig hebt,  

dan kan je dat altijd vragen aan jouw 

begeleider. 
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Mijn droomhuisje is een boom  

met heel veel zachte groene blaadjes. 

Hoe ziet jouw droomhuisje eruit? 

Wie zit er allemaal in jouw droomhuisje? 

Kan je dat eens voor mij tekenen? 

 

 

Wat heb jij graag elke dag bij jou? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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HOELANG KOMT DE BEGELEIDER? 
Jouw begeleider helpt elke dag verschillende  

families met kinderen. 

Soms duurt dat 3 dagen, soms 14 dagen,  

soms een beetje langer,  

of soms een beetje minder lang. 

Daarna is het tijd om andere  

kinderen te helpen. 

Hihi, het 
kriebelt als 
je mijn buik 

inkleurt! 
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WIE BEN JIJ? 

Ik zit het liefst op een  
groot groen blad van 
een boom. Waar ben jij 
het liefst? 

Ik wandel graag 
buiten tussen het 
gras, de bomen en de 
struiken. Wat doe jij 
allemaal graag? 

Mijn lievelingskleur is groen!  
Wat is jouw lievelingskleur? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..... 
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Ik maak  
een cocon. 

 

Net zoals jij,  
groei ik veel. 

Plots word ik een 
beetje moe. 

WIST JE DAT? 
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Mijn cocon is gezellig en lekker warm. 

Het is er rustig en het beschermt mij. 

Ik kruip in de cocon, en slaap. 
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Terwijl ik slaap, groei ik nog meer. 

Ik verander zelfs een beetje! 

Plots word ik te groot voor De Cocon. 

Nu wil ik wakker worden. 

Ik kruip uit mijn cocon. 

Ik kijk in de spiegel en… 
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Ik ben veranderd in een  

………………………………………………………. 

Ik ben nog steeds Coco,  

maar ik merk dat ik gegroeid ben. 

Ik kan plots ook meer dan ik dacht!  

Ik ben blij! 
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