Voor alle sterretjes
die veel te vroeg
hun plekje aan de hemel
hebben moeten innemen.

Nog een
allerlaatste
kusje

Gedichtjes voor bij het afscheid
van iemand van wie je houdt…

Woord vooraf

In al die jaren dat we kinderboeken schrijven is ons regelmatig
gevraagd om een boekje te maken over het verlies van een
broertje of zusje, een papa of mama, opa, oma of van iemand
anders in de naaste omgeving van een kind.
Eerder hebben we het echter nooit goed aangedurfd om een
dergelijk boek te schrijven, omdat dit onderwerp voor iedereen
heel persoonlijk is. Tenslotte vertellen sommige ouders dat
oma of opa een sterretje aan de hemel is geworden. En anderen
vertellen dat de overleden dierbare nu bij de Vader in de hemel
woont en het daar heel fijn heeft.
Ondanks deze verschillen hebben we toch regelmatig iets
speciaals geschreven voor iemand die ons daarom vroeg. En af
en toe hebben we ook in een van onze kinderboeken zo’n versje
opgenomen. Al die ‘gedichtjes op verzoek’ hebben we uiteraard
bewaard.
We hopen van harte dat iemand die een toepasselijk versje zoekt,
iets in dit boek zal kunnen vinden. Een versje dat misschien een
beetje kan troosten of een gedichtje dat het net iets gemakkelijker
kan maken om met kinderen over een groot verlies te praten.
Met veel liefs,
Ron Schröder & Marianne Busser

Ga maar slapen,
lieve oma
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Ga maar slapen, lieve oma
onze tijd is nog maar kort
want de dokter kwam vertellen
dat je niet meer beter wordt
nog een allerlaatste kusje
met mijn hand nog in jouw hand
voor je strakjes weg zult vliegen
naar dat onbekende land
Ik bewaar je laatste foto
als mijn kostbaarste geschenk
want je bent weer even bij me
als ik je zie en aan je denk
ga maar slapen, lieve oma
’k weet jouw leven is voorbij
maar de band zal altijd blijven
tussen jou, oma – en mij…
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