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Waar bestaat het ritueel uit?
Symbool
hartjes van stoepkrijt verwijzen naar gevoelens van kinderen,
kracht die ze naar anderen willen sturen, een manier om zich
met anderen te verbinden #hartjesstoep
Symboolhandeling
hartjes tekenen op de stoep, schrijven van ondersteunende teksten.
Symbooltaal
Ik teken hartjes om liefde te verspreiden
Ik teken hartjes om mensen op te vrolijken
Ik teken hartjes omdat ik denk aan alle mensen die het moeilijk hebben
Samen hartjes tekenen geeft een fijn gevoel
Ik denk aan je ook al kan ik je niet bezoeken
Wat heb je nodig?
1.

Zoek een rustige plek buiten op waar je met stoepkrijt kunt tekenen,
in de tuin kan eventueel ook.
2. Zorg voor verschillende kleuren stoepkrijt.
3. Een (telefoon)camera om een foto te maken van de stoepkrijt hartjes.

Het ritueel
•

Vertel de kinderen dat er op verschillende plekken in Nederland hartjes van stoepkrijt
worden gemaakt om te zorgen voor kleur en kracht in deze moeilijke tijd.

•

Kinderen kunnen meedenken over welke plek ze geschikt vinden om hartjes te tekenen.

•

Ook kun je met kinderen nadenken over korte teksten die de boodschap van de kleurige
hartjes versterken.

•

Dan ga je aan de slag en maak je zoveel mogelijk hartjes en schrijf je eventuele teksten
op in grote duidelijke letters. Bijvoorbeeld ‘wees lief voor elkaar’.

•

Zijn er genoeg hartjes getekend en vinden de kinderen het klaar?
Doe een stap terug en kijk samen naar de hartjes. Eventueel kun je nog samen praten
over de betekenis van de hartjes (zie gespreksstarters)

•

Ook mooi om de hartjes van bovenaf te bekijken en om er eventueel een foto van te maken.

•

Kinderen kunnen lopen over de hartjes. Hoe voelt dit?

•

Zijn er mensen die kijken naar de hartjes of er iets over zeggen. Hoe vind je dat?

•

Wanneer je de mogelijkheid hebt kun je er nog een aantal keer langslopen de komende tijd.

Gespreksstarters
Welke gedachten heb jij in de hartjes gestopt?
Wie zou jij de hartjes willen sturen?
Welk gevoel gaf het jou om de hartjes te tekenen?
Op welke plekken zouden er nog meer hartjes getekend moeten worden?
Verbinding
Er zijn kinderen die bijvoorbeeld hun opa en oma niet kunnen bezoeken.
Heel mooi om dan een foto te sturen van de hartjes.
Klasgenoten kunnen elkaar niet zien, maar in de app-groep of via mail kunnen
kinderen foto’s naar elkaar sturen van de gemaakte hartjes.
Een foto uitprinten van de hartjes en ophangen op een plek in huis,
kan kinderen later helpen om te vertellen over tijd vol veranderingen.
Kinderen kunnen ook hun gevoelens en gedachten erbij opschrijven.

#hartjesstoep
Afgelopen week verschenen de eerste hartjes van stoepkrijt in het land.
Een manier om iets te doen: om samen met kinderen bezig te zijn in de
buitenlucht (natuurlijk op gepaste afstand van anderen).
Mensen die binnen moeten blijven zien de kleurige hartjes vanuit hun
woonkamer en kunnen steun hebben aan geschreven teksten.
En als je dan toch buiten loopt om even een boodschapje te doen,
steunt hetwanneer je wandelt over gekleurde hartjes gaat.
De verbinding is voelbaar, al ben je niet met veel mensen samen.
Hartjes tekenen op de stoep schept verbinding en erkent kinderen in
hun gevoel en ontwikkeling. Ze krijgen ook veel mee van de veranderde
situatie en kunnen via dit ritueel iets bijdragen aan een groter geheel.
De hartjes kunnen verwijzen naar gevoelens die ze misschien niet kunnen
uitdrukken in woorden. De kleuren brengen lichtheid in de situatie maar
ontkennen deze niet.

Dit stoepkrijt ritueel is gebaseerd op het stoepkrijt ritueel uit de 12 herdenkingsrituelen van ‘Ik denk aan je’
en in deze uitwerking geinspireerd door #hartjesstoep van @maandagdaandag en @holynut

