
Beste ouders 
 
Thuis is misschien wel de belangrijkste plek van de wereld. Het is de plek waar je steeds weer naar 
teruggaat als je iets bent gaan doen, naar school bent geweest, op vakantie bent geweest. Het is de 
plek waar je jezelf kunt zijn, waar je veilig bent en waar – als het goed is – van je wordt gehouden.  
Waar ben je thuis? Wat is de betekenis van thuis? In dit nummer diepen we de antwoorden op deze 
vragen verder uit. Hoe is het als je geen thuis hebt of je thuis kwijt bent? Of is er altijd een thuis? 
Als je thuis bent, hoe is het daar dan? Met wie leef je samen en hoe gaat dat? Is een huis hetzelfde 
als een thuis? 
 
Het belang en de gevoeligheid van thuis 
Voor kinderen is thuis van belang voor het levensgeluk. Thuis biedt de basis voor je leven en voor je 
ontwikkeling. Je ergens thuis voelen is fijn. Het thuisgevoel is echter niet iets dat alle kinderen 
kennen. Voor sommige kinderen is het idee van ‘home sweet home’ eerder een ideaalbeeld, of iets 
wat hen pijn en verdriet doet doordat zij dat thuisgevoel missen. Voor sommige kinderen voelt het in 
huis niet als thuis, door verwaarlozing, misbruik of andere problemen. Andere kinderen hebben niet 
echt een ‘huis’, bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen, die niet zeker zijn over wat ze thuis kunnen 
noemen. Of kinderen die niet thuis kunnen wonen, en hun plek moeten zien te vinden in een 
pleeggezin of tehuis. Kinderen van gescheiden ouders hebben juist meer dan een huis, en voelen zich 
hopelijk op beide plekken thuis - maar dat kan ook anders zijn. 
 
Er zijn vele soorten thuis, vele soorten gezinnen die al dan niet het thuisgevoel geven, en veel 
soorten van missen van een echt thuis. Dit thema kan voor kinderen dus best gevoelig zijn. Het is 
goed om dat steeds in het achterhoofd te houden. 
 
Thuis bij jezelf 
Het thema thuis heeft in de eerste plaats een hele persoonlijke betekenis voor kinderen. Het vraagt 
om het onderzoeken van hun eigen ervaringen, leefsituatie en opvattingen. Thuis heeft tenslotte 
vooral met jezelf te maken. Waar voel je je thuis? En kun je je ook elders thuis voelen? 
Thuisgevoel kan ook te maken hebben met een plekje voor jezelf, waar je echt jezelf kunt zijn en je 
rust kunt vinden. We onderzoeken samen met de kinderen het belang van een eigen stille plek, een 
eigen thuis, een eigen kamer, van en voor jezelf. Heeft elk kind recht op een eigen plek? 
 
Kortom, we gaan in het thema Thuis aan de slag met een mooi onderwerp, een onderwerp dat 
verwondering kan bieden, maar ook inleven in jezelf en de betekenis van de wereld om je heen. 
 
 
Met hartelijke groet, 
Het Team 
 
 
Thuis in het kort: 

• Je thuis voelen 

• Thuis bij jezelf 

• Van huis 


