
Hoe ga je ermee om als je ouders 
gaan scheiden? Wanneer je huis-
dier dood gaat? Als je gaat ver-
huizen en nieuwe vrienden moet 
maken? Boosheid als je verliest 
met een spel, of angst in het don-
ker? Dit zijn een aantal thema’s 
waar kinderen praktische hand-
vaten bij krijgen in het nieuwe 
kinderboek “Hoe doe ik dat?! Om-
gaan met emoties.” 

Leren omgaan met emoties
Op een gezonde manier leren om-
gaan met je emoties is belangrijk 
zodat je geen ongezonde manieren 
hoeft aan te leren om lastige gevoe-
lens te blokken. Zodat voelen gewoon 
bij het leven hoort. Soms is je gevoel 
fijn en soms is het niet fijn. Hoe ga je 
dan om met jezelf?  
Kindercoach Merel Tindemans heeft 
naast haar praktijk “Ik ben er ook! 
Kindercoaching“ haar eigen kinder-
boek geschreven. 

Kinderen leren op een praktische 
manier omgaan met emoties
“Hoe doe ik dat” leert kinderen op 
een leuke en praktische manier om-
gaan met emoties. In het boek staan 
8 korte herkenbare verhalen. Bij ie-
dere gebeurtenis horen bepaalde 
emoties, gedachten en gevoelens. 
De kinderen in het boek krijgen hulp 
van een krachtdier met een bijzonde-
re betekenis. Dit krachtdier luistert, 
erkent en geeft een speciaal kompas 
aan het kind. Op dit kompas staan 
allerlei manieren hoe het kind kan 
omgaan met zichzelf in een bepaalde 
situatie. Achter in het boek staan de 
oefeningen verder uitgelegd.  
Dit boek geeft meer dan 30 prakti-
sche tips. Het kind gaat zelf ontdek-
ken wat het nodig heeft bij het leren 
omgaan met zichzelf en zijn of haar 

Omgaan met emoties, een thema waar veel kinderen mee worstelen. 

Merel Tindemans schrijft kinderboek

koop is welkom op het boekenfeest. 
Naast de activiteiten zijn er uiter-
aard ook een hapje en drankje te 
nuttigen. 

Aanmelden kan door een mail te stu-
ren naar: info@ikbenerook.nl Geef 
even aan met hoeveel personen je 
komt, hoe oud de kinderen zijn (i.v.m. 
de workshops) en hoeveel boeken je 
graag wil. Je krijgt een betaalverzoek 
voor het boek en de exacte locatie 
van het feest.   

emoties. Er zit ook een blanco kom-
pas bij. Dit kan het kind naar aanlei-
ding van het boek zelf invullen. “Hoe 
doe ik dat” is een boek voor kinde-
ren vanaf 7 jaar. Dit is ook een fijne 
handreiking voor ouders en andere 
opvoeders.    
Iedere pagina van het boek is prach-
tig geïllustreerd en vormgegeven 
door Ecatherine Lammers- de Graaff. 

Boek te koop
Het boek is vanaf 2 april te koop voor 

€19,95 bij bol.com. Wil je het boek 
graag ophalen bij mijn thuisadres in 
Nederweert, dat kan natuurlijk ook! 
Dokter v.d. Wouwstraat 64. 
Op zondagochtend 29 maart is het 
boekenfeest, te Boxtel. Tijdens dit 
boekenfeest wordt het boek gepre-
senteerd. Er staat een knuffelkraam 
waar de 8 krachtdieren te koop zijn 
en er worden (gratis) 3 workshops 
aangeboden: Mandala maken, kin-
deryoga en Rots en Water. Iedereen 
die gebruik maakt van de voorver-
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