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Kritisch voelen en ervaren uit het ‘nu’  
 
Den Haag, 1 mei 2017 - Op een dag besluit Amou, dat hij genoeg heeft van alle antwoorden 
die hem niet tevreden stellen en gaat op zoek naar antwoorden op zijn vragenbrij. 
Uiteindelijk komen Amou en de lezer erachter, dat door te beleven en te boetseren met alle 
verkregen informatie hij zelf zijn antwoorden vormt. In een samenleving met toenemende 
informatieve bronnen, hebben we snel de neiging ons kritisch voelen te sussen en alleen 
rationeel te volgen. Maar is dat altijd juist? Belangrijk is onze kinderen te leren informatie te 
toetsen aan de eigen ervaring. Kritisch leren denken op gevoelsniveau in een overvloed aan 
meningen, theorieën en onderbouwingen. Het boek is geschreven voor kinderen in de 
leeftijd vanaf 5 jaar en is verkrijgbaar via de website van ZIJNboeken. 
 
Ga in gesprek, niet voorlezen maar voordragen 
Zoektocht naar het antwoord is een kinderboek met een vleugje filosofie. Zodat de voorlezer 
en het kind met elkaar in gesprek gaan en kunnen verwonderen over elkaars visie. 
Participatie en een kritische blik vanuit het moment, met een open blik luisteren en kijken 
naar de wereld zijn de uitgangspunten achter het verhaal. Kinderen meegeven dat zij er toe 
doen en een gevoel meegeven dat het van groot belang is van moment tot moment te 
onderzoeken, te toetsen aan je eigen ervaring in het ‘nu’. Door bij je eigen ‘zijn’ te blijven en 
van daaruit jou antwoorden te toetsen.  
 
Verwonderen en ervaren                                                                                                                                                             
Als pedagoog en mindfulnesstrainer vind ik het van belang dat kinderen en volwassenen zich 
verwonderen over de thema’s in het boek. Maar voornamelijk te laten genieten van elkaars 
inzichten. Een gevoel meegeven dat antwoorden verborgen zitten in jezelf. Jij vormt het tot 
jouw bruikbare wijsheid. Niet zomaar automatisch antwoorden overnemen maar van 
moment tot moment onderzoeken of iets voor jou werkelijk waar is. Doel van de auteur is 
het streven naar een veerkrachtige leefomgeving met veerkrachtige mensen. 
 
 “Zoektocht naar het antwoord” telt 36 pagina’s. De prijs bedraagt €15,-. 
Twitter: @zijnboeken  
Facebook: @zijnboek 
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