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LIEVE OPA , DIT IS MIJN PER S OONLIJKE BOODS CHAP AAN JOU,
OM JE TE VERTELLEN HOE BELANGRIJK JE VOOR MIJ BENT:

OPA

Je bent een inspiratiebron, een bondgenoot, een bijzondere man. Ik geloof dat ik je al
heel goed ken. Ik kan het zien wanneer er achter je blijmoedige blik zorgen schuilgaan
en wanneer je vrolijke lach ineens ondeugend wordt. Maar toch wil ik graag meer
weten. Ik wil lezen over hoe je bent opgegroeid en wat je hebt meegemaakt, zodat ik
beter kan begrijpen hoe je de persoon bent geworden die je nu bent, de fantastische
opa op wie ik gek op ben.
Dit boek bevat zes hoofdstukken, die elk ingaan op een andere periode van jouw
leven: kindertijd & familie, jeugd, volwassen leven, relatie & ouderschap, middelbare
leeftijd en wijsheden die je door wilt geven. In elk hoofdstuk staan vragen om je te
helpen terug te denken aan gebeurtenissen, feiten of dingen die je hebt geleerd. Ik
hoop dat je van alles met me wilt delen: grappige verhalen en verdrietige, je mooiste
herinneringen en je meest gênante momenten. Niets is te klein of onbelangrijk, elk
detail telt voor mij. Het zijn de dingen die jouw geschiedenis vormen.
Er is geen juiste of verkeerde manier om dit boek in te vullen. Mocht een vraag
niet bij je passen, sla deze dan over of gebruik de ruimte om foto’s in te plakken.
Ook kun je verdergaan met een ander hoofdstuk, doorlezen wat je al hebt ingevuld
of een citaat lezen.

OPA, VERTEL ME JOUW VERHAAL!
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De vertrouwde geur van je moeder,
de zachte stof van je vaders overhemd,
de wirwar van kleuren buiten
je slaapkamerraam.

7

Wanneer en waar ben je geboren? En heb je broers en zussen?

Beschrijf je vader. Wat deed hij graag?

Zo ja, waar en wanneer zijn zij geboren?
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Wat zijn de namen van je vader en moeder? Wanneer en waar zijn zij geboren?
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Beschrijf je moeder. Werkte ze? Wat deed ze graag in haar vrije tijd?

Wat staat je van elk van je gezinsleden (ouders en broers of zussen) het meest bij?
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‘JE MOET ZELF GROEIEN, HOE GROOT JE GROOTVADER OOK WAS.’
– Abraham Lincoln
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Wat is de vroegste herinnering die je hebt aan je gezinsleden?

Omschrijf de woonplaats waar je bent opgegroeid. Gebruik alle vijf de zintuigen.
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‘VOOR HET OOG HEEFT DE JOLIGHEID VAN OUDE MANNEN VEEL
GEMEEN MET DE OPGEWEKTHEID VAN KINDEREN.’
– Nathaniel Hawthorne
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Hoe ver terug ken je je stamboom? Wie waren de eerste familieleden die zich

Op welke familieleden lijk je het meest, wat betreft uiterlijk en/of karakter?

vestigden in de plaats of regio waar je bent opgegroeid?
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PLAK HIER FOTO’S, PLAATJE S EN ANDERE HERINNERINGEN

