
Ben je als kind 
slachtoffer? Dan is dit boekje iets voor jou!

Tim

Marie

Samla

Brahim

Serina



�

 
Ik ben 

Samla, 8 jaar. 
Dieven hebben bij 

ons thuis ingebroken. 
Ze hebben mijn CD-

speler gestolen.

 
Hallo, ik heet 

Tim. Ik ben 9 jaar. 
Mijn mama is dood. Ze 

heeft te veel pillen 
genomen.

 
Mijn naam is 

Brahim. Ik ben 11 
jaar. Mijn vriend is dood. 

Hij is door een auto 
aangereden.



�

Heb je ook één van deze dingen meegemaakt of… iets anders …

LEES DAN VERDER!

 
Ik ben Marie. 

Ik ben 7 jaar. Ik 
was vorige week in het 

park aan het spelen toen 
een grote jongen een meisje 
zo hard sloeg dat ze op de 

grond viel. Ik was erg 
geschrokken.

 
Ik ben Serina. 

Ik ben 1� jaar. Ik 
moest me uitkleden van mijn 
buurman. Hij raakte me aan 

en dat wou ik niet.



�

 
Ik ben bang 

om te gaan slapen 
omdat ik ‘s nachts 
heel raar droom. 

 
Soms moet 

papa heel hard 
huilen! Dan weet ik niet 
wat ik moet doen. Ik zou 
hem willen troosten maar 

ik weet niet hoe!

 
In het begin 

probeerde ik er heel 
weinig aan te denken en 

dat lukte. Nu is mijn vriend 
1 jaar dood en moet ik heel 

veel aan hem denken. Ik 
mis hem steeds meer 

en meer.



�

Brahim, Marie, Serina, Tim en Samla hebben elk 
verschillende gevoelens
MAAR … je kan ook nog andere gevoelens hebben, 
misschien niet altijd leuk, maar wel NORMAAL!

 
Soms moet ik 

heel hard huilen, dan 
ben ik weer heel boos en 
dan plots moet ik heel 

hard lachen!

 
Soms denk ik 

dat het mijn fout is. 
Ik had me niet mogen 

uitkleden. Ik had moeten 
weglopen. 



�

 
OF soms doe 

ik heel erg mijn 
best om er niet aan 

te denken … 

 
Soms denk ik 

heel de dag aan wat 
er gebeurd is …
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Sinds een paar 

weken denk ik er maar 
af en toe aan.
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Ik mag 

van mama 
’s avonds een 

klein lichtje laten 
branden op mijn 
kamer. Nu kan 
ik terug beter 

slapen! 

 
Praten met 

iemand helpt echt! 
Sinds ik mijn meester 
verteld heb over mama 

voel ik me veel 
beter.

 
Alles wat ik nog wou 

vertellen aan mijn vriend maar 
hem niet meer heb kunnen zeggen, 
heb ik opgeschreven. Ik ga de brief 

nu naar zijn graf brengen.  
Zo voel ik mij beter.
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Wanneer ik 

heel bang ben, geeft 
oma mij een knuffel! 

Dat helpt! 

 
Ik 

schrijf elke 
dag in mijn 

dagboek hoe ik 
me voel.

Praten over wat er gebeurd is en vertellen over je gevoelens kan 
helpen! Met wie kan jij praten?
Misschien helpt het ook om te schrijven, te tekenen, te spelen, 
te fietsen, … 
Je kan ook praten met iemand van Slachtofferhulp.
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Voorbeelden van misdrijven zijn inbraak, diefstal, 
misbruik, overval, geweld, opzettelijke slagen, moord, …

 
Wie ben 

jij? 

 
Ook mensen die 

iemand plots verliezen 
door een verkeersongeval, 
zelfdoding of moord kunnen 

bij ons terecht.

 
Ik werk bij 

Slachtofferhulp. 
Ik help mensen die 
een misdrijf hebben 

meegemaakt. 
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Hoe kan je 
mij helpen?

Slachtofferhulp 
komt naar je thuis 
of je kan ook naar 

ons komen. We zoeken 
dan samen uit hoe 
jij je beter kan 

voelen.

 
Je mag 

altijd zelf 
bellen, mailen of 

iemand anders voor 
jou laten bellen. (de 

telefoonnummers 
vind je achteraan 

dit boekje)



Heb je vragen of zou je graag eens praten met 
iemand over wat je hebt meegemaakt?

Met dank aan de leerlingen van het vijfde leerjaar van de vrije basisschool Kluisbergen-
Berchem, de leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar van LEERNEst.
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