
Hoe maak je een troostjuweel?

Wat heb je
nodig?

● Karton of dik papier
● Touw
● Penne of rigatone pasta
● Foto
● Stiften of verf
● Schaar
● Lijm
● Stopnaald of perforator
● Eventueel:

o prikker en prikmat
o lamineertoestel en lamineerhoezen
o een blok isolatiemateriaal en lange prikkers om

de penne te schilderen
o glitter of andere materialen om de hanger te

versieren na het verven

Voorbereiding ● Laat de kinderen een foto meebrengen van een
overledene (of iemand die ze erg missen).

● De begeleider kan ervoor kiezen de vormen van de
hanger op voorhand uit te knippen, zodat de kleuters
niet zelf moeten knippen/prikken
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Werkwijze ● Teken een vorm van een troostfiguur op het karton.
Pas de afmeting aan aan de grootte van de foto

● Knip/prik het karton uit in een vorm naar keuze
● Schilder of kleur de kartonnen vorm
● Schilder of kleur de pasta’s
● Knip de foto uit en kleef deze op de kartonnen vorm
● Maak bovenaan de kartonnen vorm een gaatje om

het touw door te trekken
● Bevestig de kartonnen vorm aan het touw
● Rijg de gedroogde pasta’s langs beide zijden van de

hanger
● Knoop de ketting op de juiste maat
● Klaar!

Tips ● Je kan je hierbij laten inspireren door vormen die
vaak geassocieerd worden met de dood of troost,
bijvoorbeeld een ster, een hart, een vlinder, een
regenboog en dergelijke. Maar het juweel krijgt voor
de kinderen (zeker de oudere kleuters) nog meer
betekenis als ze zelf over de vorm zelf hebben mogen
nadenken

● Afmeting voor de hanger = 5 cm op 5 cm
● De hanger kan ook uitgeknipt worden, in plaats van

geknipt (als karton knippen te moeilijk is voor de
kleuters)

● De hanger kan ook uitgeknipt worden uit dikker
papier en na het kleuren of schilderen en het
bevestigen van de foto gelamineerd worden

● Het schilderen van de penne gaat best als de
kinderen de penne op een stokje kunnen stapelen en
deze verticaal kunnen schilderen. Een blokje
isolatiemateriaal en enkele houten stokjes kunnen
hiervoor wonderen doen
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