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Doelstelling 

Een persoon of groep ontmoeten. Een zorgvuldig gekozen cadeau is de ijsbreker. Het onderlinge 

gesprek n.a.v. het cadeau (spreken en luisteren) staat centraal. 

Materiaal 

Een cadeautje dat tegelijkertijd een aanknopingspunt is voor een gesprek. We doen enkele suggesties: 

steen, kaarsje, bloemen, wierook, kralen 

Werkwijze 

 Maak een afspraak. Maak hierbij duidelijk dat jullie graag een babbel willen hebben zonder dat dit 
hoeft te leiden tot het opnemen van (extra) taken. 

 Kies een cadeautje. Suggesties (zei bijlage) kunnen helpen. Je kan natuurlijk ook iets heel anders 
dan de suggesties geven. Volg jouw hart. Maak iets moois van het geschenkje door het origineel 
te verpakken, er eventueel een tekstje bij te hangen, …. 

 Wees op het afgesproken uur bij de ander.  

 Geef hen de tijd om het cadeau uit te pakken. 

 Vertel waarom jullie aan dit cadeau dachten. Je hoeft niet alles ineens te vertellen. Telkens één 
element aanhalen, kan een extra motivatie zijn om het gesprek verder te zetten. Hulpvragen vind 
je in bijlage.  

 Indien de afgesproken tijd voorbij is, breng dit dan ter sprake. Ga na of jullie het gesprek stoppen, 
direct verder zetten of op een ander moment – direct af te spreken – verder zetten. 

 Dank hen op het einde van het gesprek voor hun tijd en hun delen.  
 

Timing 

30’-90’ (liever een goede ontmoeting van 30’, dan een te lange, saaie ontmoeting)  

Aandachtspunten 

‘Luisterrondes…BASISGEDACHTEN’ kan helpen om met de goede ingesteldheid te luisteren.  
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Bijlage bij ‘Geef een cadeautje’ 
Bij elke suggestie voor een cadeau geven we mogelijke redenen waarom we dit cadeau zouden geven, 

hints om het gesprek op gang te brengen en houden, enkele hulpvragen en ideeën om het geschenk 

in te pakken. Opdat het niet als een verhoor zou lijken, moedigen we jou ook aan om zelf te vertellen 

hoe je het één of ander ervaart.  

1. Stenen 

Jouw cadeau is een mand met vele soorten stenen want 

 Je kan op de andere bouwen 

 We hebben grote en kleine stenen nodig  

 Welk steentje in hun schoen doet pijn  

 … 
 

Hints om het gesprek op gang te brengen… 
 Stenen zijn interessant als je wil bouwen… elke steen telt mee, speelt een rol in het geheel. 

 Als je stenen moet meedragen, zijn grote stenen een enorme last. 

 Kleine steentjes zijn misschien licht om mee te dragen, maar kunnen ons ook flink hinderen in onze 
schoen. 

 Verhaal van stenen in een bokaal (https://www.youtube.com/watch?v=pRL6hvEfr8A) 

 Hulpvragen bij het gesprek  

o Waar doen stenen jou aan denken? 

o Wat betekenen stenen in jouw leven? 

o Heb je herinneringen met stenen? 

o Als je een steen mag kiezen, welke zou je dan nemen? Waarom? 

o We waarderen jouw inzet. We kunnen op jou bouwen. Telkens sta je klaar met … 
o Waar haal jij de kracht om zo een goede steun te zijn? 
o Grote stenen zijn soms lastig om dragen. Het afmaken van mijn opleiding was er zo één. Ik ben 

wel blij dat ik het gedaan heb. Heb jij ook zulke grote zware stenen te dragen?  
o … 

 

Visueel 
Een mooi doosje met verschillende stenen: een kei, een kiezel, een scherpe steen, een witte, een 

kleurige, een brik, … 

 

2. Kaarsje 

Jouw cadeau is een kaars want 
o jullie ervaren hen als licht/warmte/gezelligheid/heilig/… 
o  soms brandt de kaars, soms ook niet 
o  gezellige sfeer bevordert het goede samen zijn  

 
Hints om het gesprek op gang te brengen 
 Een klein kaarsvlammetje maakt de duisternis stuk. Het is niet langer donker… 

 Vlammetjes, vuur kan je delen zonder er zelf minder van te hebben…. 

 De kaars geeft zichzelf als ze brandt… 

 De kaarsvlam geeft warmte en gezelligheid… 

 Sommige kaarsen branden mooi op, anderen zakken helemaal uit… 

https://www.youtube.com/watch?v=pRL6hvEfr8A
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Hulpvragen bij het gesprek  
 Steek jij wel eens een kaars aan? Wanneer? 

 Wat roept een brandende/niet brandende kaars bij jou op? 

 Je kan van elke ontmoeting iets gezelligs maken. Bv…. Dat waarderen we. 

 Waar haal jij de energie vandaan om zo een goede steun te zijn? 

 Wat me ook boeit in een kaarsje is dat dat licht richting geeft. Voor mij is dat … Hoe vind jij richting 
in jouw leven? 

 … 

 

Visueel 
Korfje met een lange kaars, een dikke kaars, een theelichtje, een noveenkaars,… 

 

3. Bloemen 

Jouw cadeau is een ruiker bloemen want 
o een ruiker met diverse bloemen:  ieder is zo verschillend en toch zo mooi. 
o  er is iets te vieren. 
o  net als bloemen fleuren zij het leven op. 
o Eventueel van bepaalde bloemen (je vindt veel bloemensymboliek via google)  

 

Hints om een gesprek op gang te brengen 
 Verhaal sneeuwklokje 

 Verhaal gebroken kruik 

 Sommige bloemen zijn mooi in hun eentje. Anderen komen veel beter tot hun recht als ze samen 

zijn.  

 … 

 

Hulpvragen bij het gesprek  
 Waar denk jij aan als je een boeket bloemen ziet? 

 Welke bloemen zie jij het liefst? 

 Bloemen in huis. Een meerwaarde of niet?  

 Heb je wel eens stilgestaan bij symboliek rond bloemen? 

 Je fleurt mensen op. Telkens weer horen we zeggen…. 

 Waar haal jij de kracht om zo blij te zijn? 

 Ik geniet van een boeket met allemaal verschillende bloemen. Even zo geniet ik van een groep met 
veel verschillende soorten mensen, bv. … Hoe is dat voor jou?  

 … 

 

Visueel 
Een boeket bloemen. 

 

4. Wierook 

Jouw cadeau is wierook want 

 het is geurig. 

 het is rijkelijk. 

 het brengt sfeer 



Geef een cadeautje 

 …  

Hints om een gesprek op gang te brengen.. 
 Wierook bestaat in veel geurtjes… De geurtjes kunnen iets oproepen. 

 Wierook zorgt voor rook die krinkelend omhoog trekt in grillige vormen. Stil worden bij een 

wierookschaal kan onze gedachten afleiden, meenemen naar verre herinneringen, in gelukzalige 

mijmeringen,… 

 Wierook zorgt voor een bepaalde sfeer.  

 … 

 

Hulpvragen bij het gesprek  
 Waar doet wierook jou aan denken? 

 Hou je van wierook? 

 De geur van wierook in een ruimte roept dat iets op bij jou?  

 Jij brengt pit in de zaak. Denk maar eens aan … Hoe vind je dat zelf?  

 Waar zou je nog willen dat er meer geur, goede sfeer is?  

 Waar haal jij de kracht om zo het goede en mooie te gaan?  

 … 

 

Visueel 

 Wierookstokje 

 Tube wierookkorrels 

 

5. Kralen en een snoer 

Jouw cadeau is een doosje kralen want 

 het leven hangt aaneen als kralen van een snoer. 

 wij zijn verbonden als de kralen van een snoer. 

 de diversiteit maakt het snoer/het leven juist mooi. 

 indien met 7 kleuren:  er is een verbond zoals de regenboog.  

 … 
 

Hints om gesprek op gang te brengen 
 Een kraal is een beweeglijk ding. Het rolt weg, valt, springt in alle richtingen… Dagen later vind je 

er nog onder het rek, achter de zetel,.. 

 Kralen in een snoer maken een mooi geheel, dat veel stabieler is dan de beweeglijke losse kralen. 

 Je kan kralen combineren in een kleur of tint. Je kan veelkleurige combinaties maken.  

 … 

 

Hulpvragen 
 Al ooit en doos kralen laten vallen? 

 Waar doen kralen jou aan denken? 

 Heb je ooit met kralen gespeeld/gewerkt? 

 Wat maakte je ermee? 

 Welk soort kralen vind jij het mooist? 

 Wat betekenen ze vandaag voor jou?  

 Jij verbindt mensen met elkaar. Kijk maar eens naar … 

 Hoe merk je dat mensen iets ‘willen’ met elkaar 
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 waar haal jij de kracht om telkens mensen te verwijzen naar andere mensen?  

 … 

 

Visueel 
Doos met verschillende kralen. Houten, plastiek, glazen, ronde, vierkanten, parel, platte, 

onregelmatige,…( koordje, slotje,…) 

 


