voorjaar 2020

brengt Gods liefde
naar de beleefwereld van kinderen
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Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ik vind de kerstdagen
altijd heel erg mooi, maar de frisse start van een nieuw jaar
is net zo heerlijk.
Dit jaar voelt als een bijzonder en spannend jaar.
De Wonderwolk is namelijk ontzettend aan het groeien,
zozeer dat ik het niet meer in mijn eentje kan bolwerken.
Maar gelukkig komt Maaike van Beek mij versterken! Hoe
tof is dat (meer over Maaike op p.3).
Nog meer dan voorheen zijn we bezig met het ontwikkelen
van nieuwe materialen. Afgelopen jaar heb ik heel veel
boekjes op maat mogen maken voor gezinnen die te maken
hadden met moeilijke situaties, waaronder kanker, plotseling overlijden van een ouder en een stilgeboren zusje. Het
was een eer om dit te mogen doen. Geweldig is dat we de
thema’s van deze boekjes nu ook voor breder publiek
hebben uitgewerkt en dat deze dit jaar in de boekwinkel
verschijnen (Regenboogreeks, p.9).
Ik hoop dat veel meer gezinnen in moeilijke situaties via
deze boekjes zich gesterkt en getroost mogen voelen.
Gelukkig brengen we ook vrolijkere materialen op de markt,
zoals de nieuwe uitdeelboekjes (p.13),
Bijbelse blokkendoos stickers (p.4) en ons spektakel stuk
De Bijbel rond in 40 kaartjes.
Wil jij ook graag meer uit de Bijbel lezen met kleine
kinderen, maar voelt hun geduld en concentratie als een
groot obstakel, dan is “De Bijbel rond in 40 kaartjes” echt
een aanrader (p.3). Ook heel leuk voor de 40 dagen tijd voor
Pasen.
Daarnaast hebben we natuurlijk nog ons viltmateriaal en
gaan we onze vertelslingers verder uitbreiden.
Wij hebben er zin in! En jij? Laat je inspireren door deze
catalogus, neus lekker rond in de boekwinkel of in onze
webshop www.deWonderwolk.nl. Kun je iets niet vinden?
Mail ons dan, wie weet kunnen wij je verder helpen.
Ik wens je veel zegen toe,
Aisha Meel
P.S. Zie de palmtakken voor tips voor de Paasdagen.
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De Bijbel rond in 40 kaartjes

40 kaartjes met houder € 19,95

Tof om te gebruiken tijdens de
40 dagen tijd.

Een wens die wij al heel lang hebben, is
meer met de kinderen Bijbel lezen.
Maar hoe en wanneer? Welke (kinder)Bijbel
gebruik je? En hoe krijg je de kinderen aan
het luisteren?
We bedachten de Bijbel rond in 40 kaartjes.
40 dagen lang zet je iedere dag een nieuw
kaartje in de houder. Ieder kaartje bevat een
Bijbelverhaal in enkele regels met simpele
woorden, een
bijpassend lied en een vraag waar je samen
over na kunt denken.
Superleuk om zo samen door de Bijbel te gaan.
Beginnend bij de schepping en eindigend bij de nieuwe aarde.
De teksten en prenten zijn ook geschikt voor de allerkleinsten.
Extra leuk is dat je (kind) bij ieder kaartje een steentje in het
buisje kan doen. Vertel bij het verzamelen van de steentjes
over de mooie betekenis van stenen in de Bijbel, zoals de
stenen waarmee een altaar werd gemaakt, de twee stenen
tafelen, de steentjes die David gooide, de stenen van de
muren van Jericho, de steen die werd weggehaald bij het graf
en de Hoeksteen.

Ik ben Maaike van Beek, 32 jaar. Ik ben moeder, creatief,
ondernemer, gevoelsmens, gek op pure hagelslag, bloemenprintjes, en onze gekke kater Loes.
De Wonderwolk heeft al vanaf haar 1e start een warm plekje in
mijn hart. De materialen en boeken helpen ons en ons gezin om
het geloof te beleven en de kinderen mee te nemen in wat het
betekend om met God te leven in het dagelijkse leven. Dankzij
het boek “Zing Maar Mee” zaten we bijvoorbeeld ineens bij het
bed God te prijzen en mijn zoon gaf zijn hart aan Jezus dankzij
het boekje ‘Ik heb een Vriend’.
Om nu zelf onderdeel van dit prachtige bedrijf te mogen zijn is een grote eer!
Mijn nieuwe favoriet staat hierboven: de Bijbel rond.
De Bijbel rond is zo’n gaaf project! Onze kids kunnen zich soms moeilijk concentreren en
hebben veel interactie nodig. De verhalen uit dit project zijn kort, maar pakken tóch
krachtig de kern van het verhaal. Even erover praten dankzij de vraag en het zingen van een
lied helpt ze het verhaal beleven. En tot slot doen we een steentje in het buisje als stukje
symboliek voor Gods liefde en trouw. Prachtig!
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Vertelslingers

vanaf € 8,95
Onze Bijbelse vertelslingers bieden een unieke
manier van vertellen en beleven.
De losse kaarten vertellen samen het verhaal.
In zijn geheel opgehangen, kunnen kinderen het verhaal
bekijken en navertellen. Leuk is dat je het verhaal ook
in delen kunt vertellen, door iedere dag één nieuw kaartje
aan de slinger te hangen.
Er is ook een vertelslinger voor
de stille week voor Pasen

Ook beschikbaar
met het Paasverhaal

Vertelplaten

vanaf € 12,95
Voorlezen aan groepen is nog leuker met A3 vertelplaten.
Stop ze in een verteltheater of houd ze vast.

Ook in A4 formaat met
ringband. Teksten staan
op de achterzijde van
de platen.
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Maak je eigen

Bijbelse blokkendoos

high-tack vinyl sticker voor € 18,50
Een verteltafel is een plek waar kinderen een verhaal
kunnen bekijken en naspelen.
Zo komt het verhaal tot leven en krijgt het meer betekenis.
Met onze mooie sticker kun je 27 Bijbelverhalen uitbeelden.
Knip de figuren uit, plak ze op houten blokken (of wc rolletjes)
en maak de verhalen uit de Bijbel zichtbaar.
De sticker is van vinyl, is supersterk plakkend en heeft een
extra beschermende laag laminaat. Hij gaat dus lang mee!
Door het uitbeelden van Bijbelverhalen met blokken stimuleer
je de verbeelding en beleving van kinderen.
Aantal figuren: 80 stuks.

4

de Bijbel in vilt

vanaf € 12,95

Herinner jij je de vilten Bijbel figuren nog van vroeger?
De losse viltfiguren brengen Bijbelverhalen tot leven.
Vilt doet ons denken aan vroeger, maar het gebruik ervan hoeft zeker niet oubollig te zijn!
De viltfiguren zorgen namelijk voor meer interactie met de kinderen en spanning in het verhaal.
Daarnaast zijn de figuren en achtergronden eigentijds en vrolijk gekleurd.

15cm

Waarom zijn de vilten Bijbelfiguren zo leuk?
– De losse vilten figuren moedigen kinderen aan om actief
betrokken te zijn bij het verhaal
– Ze houden de aandacht van zelfs de meest actieve
kinderen vast
– Verhalen in vilt blijven langer in de gedachten van
de kinderen
– Het duurzame vilt gaat nog vele jaren mee!

Ook beschikbaar
met het Paasverhaal

Verkrijgbaar
Inmiddels hebben we een heleboel verschillende Bijbelverhalen en achtergronden beschikbaar in vilt.
Er is een kleine set voor thuis en kleine groepen (achtergrond in A3 formaat; figuren ±7.5cm hoog)
en een grote set speciaal voor groepen, zoals peuterspeelzaal, school, kerk en kinderdagverblijf
(achtergrond 60x90cm; volwassen figuren ± 15cm hoog).
Het vilt kan besteld worden via onze webshop of via de Christelijke boekwinkel.
Wanneer het vilt niet op voorraad is, kan dit speciaal worden gedrukt.
De levertijd is dan ± 15 werkdagen.
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Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor jezelf. Met onze prentenboeken
stimuleer je niet alleen de taalontwikkeling, fantasie en het concentratievermogen, maar je laat het
kind ook wat zien van Gods liefde. Hoe mooi is dat!

Op reis met Jezus

voor € 9,99
Op rijm geschreven prentenboek
over op reis gaan en Gods nabijheid
Zing Maar Mee

Ik reis het liefst met Jezus
over land en over zee.
Jezus weet de beste weg.
Reis jij ook met Hem mee?

voor € 9,95
Prentenboek met de leukste
bekende Christelijke
kinderliedjes, voorzien van
kleurrijke prenten.
Speciaal voor de
allerkleinsten.

Tel Maar Mee

voor € 9,95
Leer al zingend tellen met deze
vrolijke prenten bij de tekst van het
nummer 1,2,3 van Elly en Rikkert
Ik heb een Vriend

Het water in

voor € 9,95
Tom en Sara, zien het:
de doop wast je schoon!
Je haren, je kleren,
je handen,
maar bovenal je hart.
Een prentenboekje om samen
te praten over dopen.

voor € 9,95

Lief prentenboek over Jezus.
De bijzondere Vriend die
altijd bij je is.

De kleine ezel
en de Koning

de kleine ezel is verdrietig
hij wordt gepest
waarom ben ik niet groot en sterk?
denkt hij
tot op een dag...
de Koning komt

Aisha Meel

Eerste druk 2018
Copyright tekst & illustraties
© 2018 -A. Meel
ISBN 978-90-825852-4-7
NUR 273

ik heb een Vriend,
die altijd bij me is.
Voor als ik op school
mijn mama mis...

voor € 9,95
Kleine ezel wordt gepest.
Hij is verdrietig.
Waarom hoort hij er niet bij?
Maar dan komt... de Koning.
Een verhaal over de liefde
van Jezus voor iedereen.

Naast deze vrolijke prentenboeken hebben we ook een reeks prentenboeken over rouw, verdriet
en troost. Deze vind je op pagina 9 tot en met 12
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Bidden wordt niet altijd met de paplepel ingegoten. Lange tijd is gebed best een struggle voor mij
geweest. Hoe, wanneer en wat bid je? Ik heb geleerd dat wanneer we ons daar niet langer druk
om maken, maar gewoon tegen God beginnen te praten, onze relatie met God gaat leven.
Net zoals onze vriendschapsrelaties niet kunnen leven zonder communicatie, kan ons geloof niet
leven zonder gebed. Daarnaast staat de Bijbel vol met mensen die bidden.
Hoe belangrijk is het dat we onze kinderen deze vrijheid in gebed meegeven.
Dat voelt misschien nog een stapje moeilijker dan je eigen gebedsleven, maar stiekem is dat het
niet.
Een jong kind vindt het veel gemakkelijker om te praten tegen iemand die je
niet ziet, dan wij volwassenen.
Ga dus samen in gebed op zoek naar God, leer Hem kennen en verwonder
je over de vrijheid die kinderen voelen in hun gesprek met God.
Tips om samen met je kinderen te bidden:
– Vaste momenten. Gebruik een gebedsgedichtje of
liedjes bij het opstaan, voor het eten of het slapen.
– Bid hardop. Door het horen van de woorden, leert
een kind wat bidden is.
– Laat kinderen zelf bidden. God houdt van ieder
gebed, geef je kinderen de ruimte om met God te
spreken in hun eigen woorden. Bidden voor hun
knuffel of voor een ziek vriendje, alles mag.

Dank kalender

voor € 15,95

Hang samen met je kind 40 dagen lang elke dag een
nieuw dank-kaartje aan een paastak en dank samen
voor alle (kleine) dingen in het leven. Van een vriendje,
tot de liefde van Here Jezus.
Een mooie manier om als gezin samen te bidden
(en toe te leven naar Pasen).

Onze Vader

voor € 9,99
Bidden met eigen woorden is prachtig,
maar vaste gebeden helpen kinderen ook
om meer van God te zien.

Met het prentenboek “Onze Vader” kan
je je kind het gebed van Jezus leren
in simpele woorden en vrolijke prenten.
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Samen met kinderen zingen voor God, daar worden wij blij van! Jij ook? Dan hebben wij een
super tip voor je: de liedjes en spelideeën van Adriëlle Schouten.
Adriëlle Schouten is getrouwd met Bastiaan en samen hebben ze vier zoons tussen de 5 en 13 jaar. Na de PABO
deed ze de opleiding tot remedial teacher en ook de studie orthopedagogiek heeft ze afgerond. ZZe is dirigente
van een christelijk kinderkoor en de oprichtster van Zing in de Kring, waarin ze samen met kinderen muziek
maakt voor God. Lees haar verhaal en word net zo enthousiast om God samen met je kind te loven.

Voor mijn kinderen zong ik altijd al veel.
Toen onze jongste zoon 2 jaar was, wilde ik graag
meer christelijke liedjes met hem zingen. Ik nodigde
andere moeders met jonge kinderen uit en samen
zongen we en maakten we muziek. We spraken
vaker af, want samen muziek maken was erg leuk en
gezellig. Ik vertelde een Bijbelverhaal en ging liedjes
rond het verhaal zoeken. Christelijke liedjes met
eenvoudige melodieën, simpele teksten en veel
herhalingen waren niet zo makkelijk te vinden. Ik
besloot om er zelf een te schrijven. Vele liedjes
volgden. Ik maakte liedjes rond Bijbelverhalen waar
ook spel bij mogelijk was. Peuters gebruiken immers het liefst
zoveel mogelijk zintuigen. Zo beleefden we samen met onze
kinderen ons geloof. Zing in de Kring was ontstaan.

CD Zing in de Kring

voor € 9,95
‘God houdt van jou, jij hoort erbij!’
Dit is de belangrijkste boodschap van de 20 vrolijke
peuterliedjes van deze CD. Ook jonge kinderen zijn
op de CD te horen.

Voor mensen die zelf aan de slag willen met de liedjes
schreef Adriëlle een boek met bladmuziek en spelideeën,
dat samen met de backingtracks te bestellen is op
www.kidsmusic.nl.

Kijk & Zing

voor € 2,95
5 vrolijke peuterliedjes met een
Bijbelse boodschap in een kleurrijk
jasje.
Inclusief bladmuziek en
gitaarakkoorden!

Wil je meer inspiratie opdoen om je geloof te beleven met jonge kinderen door muziek en spel rond
Bijbelverhalen? Kijk dan eens op de website van Adriëlle: www.zingindekring.nl. Daar vind je ook
haar contactgegevens.
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Verhalen over verdriet en Gods troost voor de allerkleinsten

Het liefst wil je kinderen verdriet besparen, vooral op jonge
leeftijd. Maar helaas houden we heftige, verdrietige
gebeurtenissen niet altijd tegen.
In 2019 hebben we een heleboel mails ontvangen van
gezinnen in moeilijke situaties. Zij vroegen zich af hoe ze hun
kind(eren) konden helpen om te gaan met rouw. Met behulp van
simpel taalgebruik en prenten hebben we samen met deze
gezinnen prentenboeken gemaakt om de kinderen te ondersteunen
en Gods intense goedheid te laten zien.
Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Vaak dragen volwassenen de
hele dag de rouw bij zich en komen er niet los van. Kinderen kunnen enkele
minuten intens verdrietig zijn en dan weer heerlijk gaan spelen. Je vraagt je dan
misschien af of ze het hele gebeuren vergeten zijn.
Maar vaak is niets minder waar. Kinderen rouwen namelijk in stukjes.
Groot verdriet is vaak zo intens dat ze dit niet in één keer kunnen verwerken.
Onze nieuwe Regenboogreeks bevat prentenboeken over verschillende vormen
van rouw, zoals het overlijden van een opa, vriendje of vader, een ouder die ziek is,
een miskraam en een scheiding.
In simpele woorden worden de gebeurtenissen uitgelegd en bovenal wordt de
troost die God wil geven weergegeven.

Mijn opa is een foto

voor € 12,95

Niet alle kinderen groeien op met 2 opa’s en 2 oma’s.
Het komt veel voor dat een opa of oma al overleden was voordat het
kind geboren werd. Hoe een kind omgaat met een familielid dat hij/zij
niet gekend heeft, hangt af van hoe de ouders er mee omgaan.
Het is niet gek als er vragen komen zoals: Waar is opa? Waar is de
hemel? Wat doe je in de hemel?
In het prentenboek Mijn opa is een foto wordt uitgelegd wie de opa op
de foto op oma’s vensterbank is, dat hij overleden is en dat hij nu in de
hemel is. Het verdriet van oma komt naar voren, maar ook het mooie
van in de hemel zijn.
Met dit prentenboek kun je dood en gemis bespreekbaar maken en praten over de hemel. Zo kun je
uitleg geven over familieverbanden, maar ook bereid je je kind vast voor op een moment waarbij
verlies van dichterbij meegemaakt gaat worden.
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Mijn opa/oma is naar de hemel

€ 12,95

Prachtige, troostrijke, op rijm geschreven
prentenboeken over het verliezen van een opa
of oma.
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Mama huilt zacht.
Ik huil met haar mee.
Ik vraag of opa nog wakker wordt.
Maar verdrietig zegt ze: “Nee.”
Opa is naar de hemel.
Op aarde zien we hem niet meer.
Maar in de hemel denkt hij aan ons.
En kijkt hij op ons neer.
Papa is naar de hemel

Papa is naar de hemel

€ 12,95
Op een dag komt papa niet thuis uit zijn werk.
Waar blijft hij? Waarom komen opa en oma?
En waarom huilen ze?
Mama vertelt dat papa is doodgegaan.
Hij is naar God in de hemel.
De hemel is heel mooi, met veel kleuren en veel licht.
Maar ik vind het helemaal niet leuk dat papa weg is.
Wanneer een ouder plotseling overlijdt, staat de wereld van een
kind op z’n kop. Dit prentenboek helpt kinderen de verschillende
emoties en gebeurtenissen een plek te geven.

Mijn vriend woont bij de Heer

Het overlijden van een ouder iemand
kunnen we naar kinderen vaak nog
redelijk uitleggen, maar wat als er een
jong vriendje overlijdt?
Mijn vriend woont bij de Heer is een
op rijm geschreven boekje met
gekleurde prenten waarin het verlies
van een vriendje wordt besproken.

€ 12,95
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Ik had eens een vriendje,
een vriendje zoals jij.
Hij was heel lief en grappig.
Beste vrienden waren wij!
Maar op een dag kwam hij niet meer.
Dat vond ik toch zo gek!
Mijn mama kuste mij en zei:
“Tim is naar een andere plek.”
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Een zusje in de hemel

€ 12,95
Mijn zusje groeide in de buik van mama,
net als wij dat hebben gedaan.
Ze leefde niet, maar was dood.
Toch bleef ze ook bestaan.

Een prentenboek om met jonge kinderen te praten over
een miskraam/stilgeboorte.

Mijn broertje is te klein

€ 12,95

Mijn broertje is te klein

In mama’s buik groeit een baby.
Ik krijg een broertje.
Dat vind ik heel erg leuk.
Maar op een dag heeft mama pijn in haar bui.
De baby komt, maar het is nog veel te vroeg.
Mijn broertje is nu heel klein.
Hoe zal het verder gaan/.

Een vroeggeboorte betekent vaak een erg onzekere
periode voor de ouders en de baby.
Maar ook grotere broers/zussen maken
in deze periode heel wat mee.
Dit prentenboek biedt in eenvoudige taal
en vrolijk gekleurde prenten hoop en troost in
vragen en onzekerheden van broertjes en zusjes.
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Mama/papa is ziek

€ 12,95

Als een ouder geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte volgt er voor het hele gezin een
heftige periode.
Je kind daarin begeleiden terwijl je het zelf ook moeilijk hebt, is erg zwaar.
Met onze prentenboekjes hopen we ouders te helpen om open en eerlijk met het kind te praten
over de ziekte. In simpele taal en gekleurde prenten wordt verteld wat er aan de hand is, wat er
gaat gebeuren en wat het kind ervan kan merken. Toch blijft het boek luchtig en biedt het hoop
en troost.

Niemand weet of mama beter wordt.
Dat vind ik best eng.
Daarom bidt mama veel met mij.
Ze zegt dat God altijd luistert.
Hij weet wat het beste is
en daarom komt het altijd goed.
Ook als er dingen gebeuren die heel verdrietig zijn.

Ik krijg twee huizen

€ 12,95
Als je trouwt beloof je
dat je altijd bij elkaar zult blijven.
En goed voor elkaar zult zorgen.
Toch lukt niet iedere mama en papa dat.
Kinderen rouwen in verschillende vormen en situaties.
Ook als ouders gaan scheiden, is dat voor kinderen (vaak) een groot verlies.
Een kind merkt vooral de sfeer in huis, pikt de spanningen op en lijdt
onder de veranderingen. Zijn vertrouwde thuis is opeens helemaal
anders geworden en vaste structuren veranderen of verdwijnen.
Het prentenboek Ik krijg twee huizen helpt kinderen om te gaan
met het verdriet van een scheiding.
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Kleur Maar Mee

Kleur
maarMee
Een vrolijk kleurboek met Bijbelse tekeningen
bij alle letters van het alfabet

alfabet

A4 kleurboek voor € 6,95
Alfabet kleurboek waarin
alle letters van het alfabet
(zelfs de Q) voorzien zijn
van een leuke Bijbelse
kleurplaat en kort tekstje.

Knutselboeken

Kleur Maar Mee
tellen

voor € 4,95
Een tel- en kleurboek
in één. Leer tellen tot 10
met deze vrolijke
Bijbelse kleurplaten.
Klein formaat met ringband.
Leuk voor in de kerk.

Jona en de vis || Jozef en de mooie jas

een heel pakket voor € 16,95
Duik samen met jouw Bijbelheld in zijn verhaal.
Knip, plak en verf de leukste dingen rondom het Bijbelverhaal.
Al het materiaal dat nodig is voor de knutsels zit bij het boek in een handige platte doos.

Uitdeelboekjes

Bouwplaten

per 8 stuks € 10,00
Ben je jarig? Of heb je iets anders te vieren?
Trakteer op deze leuke mini ABC uitdeel-kleurboekjes.

vanaf € 1,00
Ook de leukste bouwplaten
vind je bij ons.
Voor Pasen, Hemelvaart, maar
ook rond het Avondmaal.

8c
m

XL kleurposter

84 cm

.

Deze grote kleurposter vertelt het Paasverhaal
in simpele woorden en mooie prenten.

118 cm
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voor € 12,50

Leuk om samen te kleuren, samen het
Paasverhaal te lezen
en natuurlijk om op te hangen.

kijk voor meer gratis kleurplaten op
www.deWonderwolk.nl/kleurplaten

P.S. Niet gevonden wat je zocht?
Mail je idee naar info@deWonderwolk.nl
en wie weet kunnen we jouw idee uitwerken.

van Neslaan 12
6712CN Ede

Telefoon: 0644782605
E-mail: info@deWonderwolk.nl
Website: www.deWonderwolk.nl
prijswijzigingen voorbehouden

