Creëer jouw eigen
veilige plek

4.

Is de ruimte leeg of staan er meubels
in? Bijvoorbeeld een lekkere bank

of een heerlijk groot bed? Teken jouw

15.

bijvoorbeeld karton of andere materialen.

5.

jij helemaal jezelf kunt zijn, waar geen gevaar is en waar je niet bang bent.
Een plek met fijne spullen (en misschien ook wel mensen) om je heen. Deze
plek kan zijn waar jij maar wil; binnen of juist buiten. Op de maan, in de lucht

6.

of onder water. Alleen of misschien wel met een ijsbeer, onder de grond met
de mollen of in de buidel van een kangoeroe. Dat bepaal je helemaal zelf. Je
kunt altijd naar deze plek toe, waar je ook bent, wat er ook gebeurt.

7.

Je kunt je veilige plek 2D maken, dus op papier of digitaal, of zelfs 3D als een
soort kijkdoos. Kijk maar wat bij jou past.

Wat heb je nodig?

8.

• Een (groot) vel papier of een digitale omgeving waar je kunt tekenen.
• Een doos als je een 3D-versie wilt maken, bijvoorbeeld een schoenendoos.
tekenen.

de ruimte, zoals een tv, een boek, kleedje of wat ook maar belangrijk is.

favoriete meubels of maak ze in het klein van

Een veilige plek is een plek waar jij je helemaal fijn voelt. Het is een plek waar

• Kleurpotloden, viltstiften, krijt, wasco; alles waarmee je maar lekker kunt

14.

Teken andere bijzonderheden die belangrijk of veilig voor je voelen in

Is het overdag of ’s avonds? Hoe laat is het? Teken een

kenmerkt. Denk aan zeewier, bomen, wolken of sterren.

klok in de ruimte.

Is het licht of donker? Teken lichtjes
op de plekken als het licht moet zijn.

16.

Is het droog of regent het? Teken een
regenboog, regendruppels, sneeuw,

bliksem of de zon.

17.

Is het warm of is het koud? Teken een
thermometer met de juiste temperatuur.

Is het stil of is er geluid? Hoe ziet het geluid

18.

eruit? Teken bijvoorbeeld bij je lievelingsliedje

• Eventueel post-its en ander knutselspullen, zoals glitters, nagellak, mooie

9.

beetje lief voor jezelf: fout bestaat niet. Alles wat je doet is goed. Bovendien:
gummen kan altijd. Opnieuw beginnen ook.

1.

Welke vorm heeft jouw ruimte?
Maak die vorm op papier of in de

10.

die jij buiten kunt zien? Geef ze een mooie

aan het raam als ze op slot zijn.

Teken andere bijzonderheden die belangrijk
of veilig voor je voelen in de buitenwereld.

Is er een hek om jouw veilige plek? Teken het
hek of maak een hek met knutselspullen.

Jouw veilige plek is nu bijna klaar.
Sta jij in de open ruimte of ben je ergens in verstopt?

Pak nu nog een paar post-its of andere velletjes papier en schrijf

Maak je gebruik van de meubels? Lig jij languit op je bed

iets op wat jou vrolijk maakt. Wat zou jij het liefste tegen

of sta je liever als een toeschouwer in de hoek? Of ben jij liever

jezelf willen zeggen als je je onveilig voelt? Schrijf dit op.

doos. Zitten er ook ramen in? Teken die

verstopt in een tipi-tent? Teken waar jij het liefste bent. Of maak

Let op: het is je veilige plek. Gebruik daarom woorden of

alvast, zodat je die later kunt inkleuren of

een poppetje van jezelf met knutselmaterialen.

zinnen waarbij je je fijn voelt. Plak deze mooie woorden en

zien, kun je ervoor kiezen om een deur te
plaatsen in jouw veilige plek.

zinnen in jouw veilige plek.

11.

Zijn je handen zichtbaar of heb je deze verstopt? Als ze

Tadaaa! Jij hebt je eigen veilige plek gecreëerd. Hier kun je naartoe wanneer je

zichtbaar zijn: heb je dan iets in je handen, zoals een

maar wilt – ook in gedachten.

telefoon of sleutels? Teken dit in je handen.

Zijn de muren hard of zacht? Teken in
de muur de textuur of plak er iets op,

bijvoorbeeld wol, stof of steentjes. Doe dat in
de kleuren die jij mooi vindt.

12.

Draag je winter- of zomerkleren? Teken bijzonderheden
zoals je lievelingskleren of een capuchon. Of maak mini-

kleertjes van papier, stof of andere materialen.

3.

19.

Staan de ramen open of zijn ze op slot? Teken een slot

uitknippen. Als je meer buitenwereld wilt

2.

Zijn er bomen, planten, bloemen of dieren

plek in jouw buitenwereld.

muziekinstrument waar je graag naar luistert.

Belangrijk: Dit is jouw veilige plek. Jij bepaalt hoe die eruit ziet. Wees dus een

buitenwereld onder water, op het droge, in de

lucht of in het heelal? Teken iets wat jouw buitenwereld

muzieknoten of schrijf een stukje songtekst op of teken het

plakbandjes, stofjes, takjes en bladeren.

We gaan nu door naar de buitenwereld. Is jouw

Zijn de muren kaal of hangt er iets aan de muur?
Teken fotolijstjes, een schilderij, lampjes of wat jij

ook maar wilt.

13.

Ben je alleen of zijn er anderen bij jou? Denk aan
iemand waarbij jij je veilig voelt of een dier dat jou kan

beschermen. Waar staat de ander? Teken de persoon of het dier
of maak ze met knutselspullen.

