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Je zit gezellig op je kamer een spel 

te spelen. Plots komt een vrouw die 

je niet kent zonder kloppen je kamer 

binnen. Ze opent je kleerkast en legt 

er T-shirts in. Daarna trekt ze jouw 

kast met speelgoed open en begint 

er in te rommelen. Zonder iets te 

zeggen gaat ze de kamer weer uit. 

Hoe zou jij je nu voelen? 

Wat zou jij nu doen? 

Je komt van school en hebt grote 

honger. Je wil graag een koek, maar 

mama zegt nee. Zelfs een appel krijg 

je niet. Je moet wachten tot het 

avondeten. 

Hoe zou jij je nu voelen? 

Wat zou jij nu doen? 

Je bent op school en het is bijna vier 

uur. Eindelijk tijd om naar huis te 

gaan en in het zwembad te spelen! 

Als je door de schoolpoort stapt, 

komt een juf naar je toe. Ze sluit de 

poort en zegt: “Jij blijft nu hier. Dit is 

waar je nu woont!”. 

Hoe zou jij je nu voelen? 

Wat zou jij nu doen? 

Je kan reizen in een teletijdmachine. 

Je stapt uit de machine, en bent nu 

in de riddertijd. Je herkent niemand 

rondom jou. Je kijkt in de spiegel en 

herkent jezelf niet meer. 

Hoe zou jij je nu voelen? 

Wat zou jij nu doen? 

Je bent samen met mama en papa 
op reis in Egypte. Plots krijgen jullie 
autopech in de woestijn. Gelukkig 
stopt daar een vrachtwagen… maar 
de bestuurder spreekt een heel 
andere taal! Jullie begrijpen elkaar 
niet, waardoor hij zijn raampje 
weer dichtdraait en weg rijdt. Jij en 
je ouders blijven in de woestijn 
achter. 

Hoe zou jij je nu voelen? 
Wat zou jij nu doen? 

  

 

Je bent lid van een jeugdvereniging. 
Op kamp maakten jullie een mega 
toffe pet met je naam op. Bij elke 
activiteit draagt iedereen zijn pet 
van op kamp. Daarom kreeg jouw 
pet een vaste plaats op je kamer.  
Het is  hoog tijd om te vertrekken 
naar de volgende activiteit. Je wil je 
lievelingspet nemen, maar die ligt er 
niet. 

Hoe zou jij je nu voelen? 
Wat zou jij nu doen? 
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Fatima  zit samen met haar dochter 

aan tafel. In het midden staat een 

bord heerlijke versgebakken 

pannenkoeken. Fatima wil graag een 

pannenkoek proeven. Ze krijgt er 

geen! Haar dochter zegt dat ze er al 

twee gegeten heeft. 

Hoe zou Fatima zich nu voelen? 

Wat zou Fatima nu doen? 

Gerard heeft dementie en woont 

nog thuis. ’s Morgens komt er een 

vreemde vrouw binnen. Ze opent de 

gordijnen, haalt kleren uit de kast en 

begint Gerard te wassen.  

Hoe zou Gerard zich nu voelen? 

Wat zou Gerard nu doen? 

Julia is 80 jaar, maar is er van 

overtuigd dat ze nog een jonge 

vrouw is. Ze zoekt haar kindje van 

drie jaar. Plots wandelt een 

volwassen vrouw de woonkamer 

binnen en zegt ‘Dag mama, hoe 

gaat het met jou?’. 

Hoe zou Julia zich nu voelen? 

Wat zou Julia nu doen? 

Maurice is klaar met werken en 

vertrekt naar huis. Een mevrouw die 

hij niet kent houdt hem tegen. Ze 

zegt ‘Maurice, je moet hier blijven. 

Dit is nu jouw thuis.’ 

Hoe zou Maurice zich nu 

voelen? 

Wat zou Maurice nu doen 

De sleutels van Boris zitten altijd op 

de binnenkant van de deur. Hij wil 

vertrekken naar de tandarts, maar 

zijn sleutels zijn verdwenen. 

Hoe zou Boris zich nu voelen? 

Wat zou Boris nu doen? 

Juan zit aan de ontbijttafel. Hij 

vraagt ‘mag ik eens de kwiebel 

alstublieft?’ De andere mensen aan 

tafel kijken elkaar verbaasd aan. 

Niemand geeft antwoord. 

Hoe zou Juan zich nu voelen? 

Wat zou Juan nu doen 
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Je bent op de speelplaats. Een 

groepje vrienden staat samen te 

praten. Ze kijken en wijzen naar jou. 

Je komt bij de groep staan en je 

vrienden stoppen met praten. 

Hoe zou jij je nu voelen? 

Wat zou jij nu doen? 

Je bent voor de eerste keer alleen 

thuis. Mama en papa komen pas 

laat terug. Je ligt wakker in bed en 

hoort allerlei geluiden in huis… Hoor 

je iemand de trap opkomen?! 

Hoe zou jij je nu voelen? 

Wat zou jij nu doen? 
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Liu-Yun heeft al heel haar leven 

schrik in het donker. Ze woont sinds 

een week in het woonzorgcentrum. 

Elke avond gaan alle lichten uit. Ze 

hoort allerlei geluiden die ze niet 

kent. 

Hoe zou Liu-Yun zich nu 

voelen? 

Wat zou Liu-Yun nu doen? 

Clara zit in de woonkamer, haar 

kinderen in de keuken. De kinderen 

maken hevig ruzie. Clara hoort af en 

toe haar naam. Wanneer ze in de 

keuken komt, praten haar kinderen 

plots over het weer. 

Hoe zou Clara zich nu voelen? 

Wat zou Clara nu doen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


