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Inleiding 
De inspiratieposter en het begeleidende boekje die voor je liggen, komen 
voort uit een samenwerking tussen Angelique van Studio Koester Booster 
en Esther van Mijn gouden traan. We leerden elkaar een jaar geleden 
kennen en zagen een duidelijke overlap in hetgeen we willen uitdragen 
binnen onze ondernemingen.

Angelique is grafisch ontwerper en zet zich met Studio Koester Booster 
in voor het koesteren van herinneringen door het te vertalen in mooi 
vormgegeven beelden en producten.

Esther is rouw- en verliesbegeleider voor het onderwijs en het is 
haar missie om rouw en verlies bij kinderen te erkennen en  
bespreken, zodat er ‘gouden tranen’ mogen glinsteren. 

Gezamenlijke missie
Ik denk aan je is ons gezamenlijke project waarmee we rituelen om 
te herdenken met kinderen vorm willen geven. Hiervoor hebben we 
een inspiratieposter ontwikkeld, omdat beelden vaak meer zeggen 
dan woorden. Opgehangen op een fijne plek helpt deze poster jou en 
de kinderen er regelmatig aan herinneren dat herdenken bij het leven 
hoort en dat er veel manieren zijn om dit op jouw eigen wijze te doen.

Het begeleidende boekje geeft vooral veel praktische ideeën voor 
rituelen met kinderen. Wij gunnen kinderen het om vertrouwd te 
worden met rituelen, zodat zij daarmee opgroeien en daarmee een 
fijne manier van herdenken en herinneren mogen ervaren. 
En wij gunnen ouders en leerkrachten om die verbinding te creëren 
die zo waardevol is in het leven. Verbinding die veerkracht geeft aan 
het kind en lichtheid toevoegt aan de herinneringen die het met zich 
meedraagt. 

Ik denk aan je geeft handvatten om in het hier en nu, maar met 
erkenning voor het verleden, de waardevolle herinneringen samen te 
koesteren. Zo kunnen de mensen die we missen toch een beetje bij 
ons zijn. 

Tegelijkertijd is er altijd de ruimte om op jouw eigen wijze vorm te 
geven aan zo’n ritueel, zodat kinderen vanuit hun eigen kracht kunnen 
denken, voelen en zeggen: ‘ik denk aan je’.  
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