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Zeggen wat 
je denkt of voelt
Het is niet raar als jij ergens verdrietig 

over bent en anderen niet. Je bent  
niet gek als jij anders denkt dan je 

klasgenoten of vrienden. Jouw 
gedachten en gevoelens mogen er zijn. 

Het helpt om over je gevoelens en 
gedachten te praten, met iemand die je 
vertrouwt en aan wie je steun en hulp 

kunt vragen.

Elke dag op  
je pad

Elke dag kom je situaties tegen waar je 
mee omgaat. Leuke, fijne dingen waar je 

plezier in hebt en soms ook 
hindernissen of lastige gebeurtenissen. 
Daar ben je dan verdrietig of boos om. 

Misschien voel je stress of ben je 
teleurgesteld. Heel logisch dat je niet 
1-2-3 weet hoe je daar op een goede 

manier mee kunt omgaan.  

Saarisnietgek staat vol informatie, tips, interviews met leeftijdgenoten, filmpjes, 

puzzels en opdrachten. Hierdoor leer je beter je eigen emoties en gevoelens te 

herkennen en er vooral ook over te praten. Dat helpt! Dit neem je allemaal mee 

in je rugtasje. Leerzaam en leuk. Veel plezier met dit magazine! 

Dit magazine is voor jou

Lichamelijke en  
mentale gezondheid

Naast het goed verzorgen van je lichaam, is  
het ook belangrijk dat het in je koppie goed  

blijft gaan. Dat noemen we met een duur  
woord ‘mentale gezondheid’. Dat gaat over  
het herkennen en omgaan met je emoties,  

gevoelens en manier van denken  
en doen.  

Voorwoord

Tip: schrijf met balpen of potlood. Dan vlekt het niet. Een 

stift of vulpen kan wel, maar dat heeft even droogtijd nodig. 



Gelukkig en blij zijn is voor iedereen 
anders. Iemand kan gelukkig zijn door alleen 
op de bank een mooi boek te lezen. Een 
ander wil juist gezelschap om zich heen. 

Wist je dat…
…ons lichaam verschillende stoffen 
aanmaakt die een gelukkig en fijn gevoel 
geven? Het zijn onze geluks hormonen. 
...jij ervoor kunt zorgen dat je lichaam 
meer van deze stoffen aanmaakt? Jij hebt 
dus invloed op hoe jij je voelt. Door 
bijvoorbeeld buiten te zijn, te bewegen 
en te sporten, krijg je een fijner gevoel. 
...ontspannen en lachen ook helpt? 
Lachen is gezond!   

Blij zijn is een heerlijk gevoel en anderen zien 
het direct aan je. Stralende ogen, je mondhoeken 
gaan omhoog en er komt een lach op je gezicht. 
Meestal gaat je stem omhoog en praat je harder. 
Ook je lichaam laat zien dat je blij bent: springen 
van geluk en druk doen met je handen.

Blij zijn is kort geluk. Het duurt niet zo lang. Je kunt blij zijn met een nieuwe fiets 
of jas, kijken naar je favoriete voetbalclub, extra schermtijd of omdat het vakantie is. 
Er zijn veel redenen om blij te zijn.

Gelukkig zijn is lang geluk. Dat is een gevoel van 
tevreden zijn met je leven. Kinderen zijn gelukkig als 
ze vrienden hebben, fijne klasgenootjes en familie. 
Ook leuke dingen doen, maakt gelukkig. Voor de een 
is dat dansen, muziek maken of naar een schilderij 
kijken, voor de ander vissen of schaken.

Thema Geluk
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Ik maak een 
sprongetje van geluk

Over blij en gelukkig zijn 
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En jij? Waar word jij blij of gelukkig van? 
Lees snel verder en vul je eigen GELUKS-pagina in.

Hier worden deze 
kinderen blij van
Dide: ‘Heel erg je best doen en dat het dan 
ook lukt, bijvoorbeeld een spreekbeurt.’

Vince: ‘Buiten spelen. Vuurwerk afsteken. 
En grapjes natuurlijk.’ 

Miray: ‘Met mijn familie naar Turkije gaan. 
Met mijn zusjes spelen. Samen film kijken. 
Eerlijkheid.’

Abel: ‘Iets speciaals doen wat bijna niemand 
anders doet, zoals kampioen worden met 
voetbal.’ 
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Enkele gelukshormonen
Endorfine: zorgt voor minder pijn en kalmeert. Het wordt aangemaakt door bijvoorbeeld te sporten 
(zwemmen, hardlopen, fietsen) en door te lachen, zingen en slapen. 

Serotonine: zorgt voor minder angst en een beter gevoel. Er wordt meer van opgeslagen in je 
hersenen als je regelmatig sport. Dat herken je misschien. Eerst heb je geen zin om naar de training 
te gaan. Als je daarna weer thuis bent, ben je blij dat je toch geweest bent. Je voelt je lekkerder. 

Oxytocine: ook wel knuffelhormoon genoemd. Het geeft minder 
stress en een gevoel van erbij horen. Dit hormoon speelt een 
grote rol bij de geboorte van een kind, wanneer moeder en kind 
meteen knuffelen met elkaar. Het zorgt voor een gevoel van 
veiligheid en geborgenheid. Mannen hebben dit hormoon ook, 
maar de werking ervan is minder dan bij vrouwen.  
  
Het knuffelhormoon wordt aangemaakt door:

Dus nu weet je wat je kunt doen om je beter te gaan voelen .

Jij bepaalt natuurlijk zelf of je aangeraakt wil worden. Niet iedereen vindt knuffelen fijn en dat is 
prima. Probeer aan te geven wat jij wel wilt, bijvoorbeeld elkaar een high five geven. Het is niet oké 
als je aangeraakt wordt en jij dat niet prettig vindt.     

Vlinders in je buikin je buik

Hoe zit het met verliefdheid? Dan ben je toch 
ook blij? Als je verliefd bent, voel je kriebels in 
je buik en worden er hormonen aangemaakt. Je 
ziet de wereld door een roze bril. Het is mooi en 
fantastisch, de ander is geweldig. 
Verliefdheid kan ook pijnlijk zijn en niet altijd 
fijn. Als die ander niet verliefd is op jou ben je 
niet blij, maar juist verdrietig. Scan de QR-code 
en bekijk in dit filmpje wat 
kinderen zeggen over de 
kriebels van verliefdheid.

te gaan. Als je daarna weer thuis bent, ben je blij dat je toch geweest bent. Je voelt je lekkerder. 

je buik en worden er hormonen aangemaakt. Je je buik en worden er hormonen aangemaakt. Je 
ziet de wereld door een roze bril. Het is mooi en ziet de wereld door een roze bril. Het is mooi en 

Elkaar lief aankijken 

Lachen

Schommelende beweging

Liefdevol aanraken/strelen Zoenen Knuffelen

Thema Geluk
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Blij Ei!
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Lachen is gezond
Dat klopt. Lachen is goed voor je lichaam. Je gebruikt er veel 
spieren bij en je voelt minder stress. Ook word je minder snel ziek 
als je veel lacht. Dat geeft een gevoel van geluk en tevredenheid. 
Lachen is ook een manier om contact te maken met anderen. 

Als er even 
niets te 

lachen is
Soms valt er even niets te lachen. 
Er gebeuren ook dingen waar je 

verdrietig, angstig of boos om bent. 
Dat is normaal. Al die gevoelens 

horen bij jou en mogen er zijn. Het 
is wel fijn om jezelf na een tijdje 
weer op te vrolijken. Zoals door 

deze videoclip. Scan de QR-code en 
kom uit je dip! 

Wist je dat…
...je sterke buikspieren krijgt van lachen? 
...je bij een grote glimlach wel 20 
spieren gebruikt? Het is een soort 
fitness.
...sommigen beweren dat je zelfs 
bij neplachen deze voordelen hebt?
...er oefeningen voor neplachen zijn 
ontwikkeld, omdat mensen zich er 
beter door gaan voelen?

Lachtherapie
Deze therapie komt uit India en kan mensen 
helpen. Als je hard moet lachen, stop je vanzelf 
met piekeren en voel je meer ontspanning. Het 
probleem lijkt dan minder groot en je kijkt er 
positiever tegenaan. Dat is fijn natuurlijk. 

HOE HET WERKT? 
•  Doe eerst wat rek- en strekoefeningen.
•  Kijk in de spiegel en haal je mondhoeken naar 

boven. 
•  Glimlach tegen jezelf.
•  Begin met lachen. Maak geluid: haha, 

hoho, hihi. 

Op YouTube staan hier een paar filmpjes over. 
Zoek maar eens op ‘lachyoga’ en kijk met een 
vriendje of vriendinnetje. Dat wordt lachen! 

Pas op: gevaar voor 
kramp in de lachspieren! 

Boekentips
Waar geluk 
begint
Eva Eland

Samen kunnen 
we alles
Ingrid en Dieter 
Schubert 

Een dag niet gelachen 

is 

een dag niet geleefd!  

Thema Geluk
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Jouw eigen GELUKS-pagina
Waar word jij blij en gelukkig van? Maak hier je eigen GELUKS-pagina. 

Past het niet allemaal op deze bladzijde? Maak 
zelf een boekje met allemaal dingen waar je blij 
en gelukkig van wordt. Leuk om te doen.

Muziek die mij opvrolijkt Mijn mooiste herinneringen

Ik word blij van   

Van wie word ik blij

Zo zie ik eruit als ik blij ben (tekening/foto)

Plaatjes waar ik graag naar kijk – knip uit en plak hier op

Thema Geluk
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G
‘Ik ben heel blij op mijn school en met mijn 
vriend maak ik grapjes. We moeten lachen om 
karakters van een telefoonspelletje. Dat is 
grappig. De telefoon mag niet mee in de klas, 
maar we praten er wel over. Ik ben ook blij dat 
we op school met de natuur bezig zijn. We 
moesten een keer met blaadjes en takken de 
kaart van Nederland op de grond maken. Ook 
bouwen veel kinderen in de pauze hutjes van 
grote takken op het grasveld naast de school. 
Dat vind ik leuk.  

Thuis ben ik ook blij, maar niet altijd. Mijn 
jongere broertje Ömer is overleden. Ik denk 
elke dag aan hem. We hebben een kat in huis, 
Yumak. De naam betekent ‘bolletje wol’. De 
kat doet soms lelijk en maakt ruzie met mij. 
Hij wil niet op schoot en zo, maar ik vind het 
gezellig dat hij er is.   

Soms verveel ik me of weet ik niet wat ik moet 
doen. Dan zit ik thuis op de bank en voel ik me 
eenzaam. Ik vrolijk mezelf op door een rondje 
te fietsen of ik ga langs bij een jongen die ik 
ken van voetbal. Dan ben ik blijer als ik weer 
thuiskom. Vriendschap en afspreken met 
vriendjes is voor mij belangrijk. 

Het meest blij word ik van mijn familie en dat 
we samen ergens naartoe gaan. Wandelen of 
bowlen bijvoorbeeld. Ik vind het fijn om 
mensen om me heen te hebben en samen iets 
te doen. 

Mijn tip voor andere kinderen om blijer te 
worden? Maak geen ruzie met je vriend of 
vriendin, want dan voel je je alleen. Los een 
ruzietje gewoon samen snel op en denk direct: 
ja, wij zijn vrienden!’

Yusuf -Yusuf - 11 jaar 11 jaar

Thema Geluk
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Woordzoeker 
met blije woorden
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Gelukkig
UNICEF is een organisatie die over de hele wereld hulp biedt aan kinderen en opkomt 
voor de rechten van het kind. UNICEF vraagt kinderen ook naar geluk. 95 procent van 
de Nederlandse kinderen geeft aan gelukkig te zijn! Geluk is een gevoel dat langer 
duurt dan blij zijn. Nederlandse kinderen zijn gelukkig met vrienden en familie en als 
ze leuke dingen kunnen doen. Het gevoel van erbij horen, is belangrijk. Dat je mag 
zijn wie je bent en dat je mag denken wat je wilt. Kinderen die buitengesloten of 
gepest worden, voelen zich minder gelukkig. 

Geluk heeft ook te maken met de omstandigheden waarin je opgroeit. Niet alle 
kinderen hebben goede omstandigheden. Stel je voor dat je geboren bent in een 
vluchtelingenkamp of in een arm land waar nauwelijks eten en drinken is. Ook in 
Nederland leeft 1 op de 8 kinderen in armoede. Ze hebben geen geld om extra dingen 
te doen. Ze kunnen er niks aan doen, maar toch schamen ze zich er soms voor. 

   Dankbaarheid
Dankbaar zijn betekent dat je blij bent met wat 
je hebt en wat er is. Soms zijn dingen zo van-

zelfsprekend, dat we haast vergeten dat het er 
is. Geluk zit in kleine dingen. Het hoeft allemaal 
niet groot en duur te zijn. Je kunt dankbaar zijn 

voor een zonnige dag. Een glimlach van een 
klasgenoot. Een ijsje eten in de zon. Elke avond 

een warm bed.  

Kleine oefening: potje vol geluk 
Schrijf drie kleine dingen op waar je dankbaar 

voor bent. Stop ze in een pot en maak zo je 
eigen ‘potje vol geluk’. Vertel ook tegen 

anderen waar je dankbaar voor bent.
1. 
2. 
3. 

Fijn om elke ochtend of avond even bij 
stil te staan. Wie geluk brengt, wordt vanzelf gelukkiger

Doe iets wat je leuk vindt. Voetballen op 

het veld, shoppen met je vriendinnetje, 

naar een museum, lezen op de bank of 

muziek maken.

Maak vrienden en spreek met ze af. 

Doe iets voor een ander. Daar krijg je waar-

dering voor terug. Daar word je blij van. 

Ben tevreden met wat je hebt. 
Kijk niet naar wat je niet hebt. 

Denk positiever over een situatie, dan 

beleef je die anders. Is iets niet gelukt? 

Jammer dan, en denk: wat kan ik hiervan 

leren of wat is me wel gelukt? 

Kijk regelmatig in dit tijdschrift 
naar je GELUKS-pagina .

Thema Geluk
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Scan de 
QR-code en 

kijk en luister 
naar deze 
kinderen. 

Tips om 
blijer te worden

Nederlandse kinderen gelukkig
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