
Programma 
9.30- 9.45 Inloop 
 
9.45 -10.05 Welkom, opening en informatie 
 
10.05-11.15 Godly Play verhaal – de Psalmen; een nieuw verhaal  
 
11.15-13.15 Ik speel mee 

Bij Godly Play wil je verwondering oproepen bij kinderen. Wat is hierin jouw eigen rol als 

verteller en welke vaardigheden helpen jou om je luisteraars zelf de ruimte te geven voor hun 

eigen ervaring?? Charissa Bakema is als theaterregisseur wekelijks bezig met deze vragen als 

zij met spelers aan de slag is. Zij gaat graag met ons aan de slag. 
                  

        Charissa Bakema  

is theatermaker en trainer. Ze heeft een eigen bedrijf en werkt daarnaast als creatieve maker 

bij het Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. 
 
13.15-14.15  Lunch 
 
14.15-15.45 Workshops ter keuze 
  1. Als het spelen stokt 

In Godly Play vragen we de kinderen hoe zij na het verhaal en verwondering verder willen 

gaan met het verhaal. Maar wat als je merkt dat dit een kind niet lukt? Dat het niet tot spelen 

komt of geen verband lijkt te leggen met het verhaal? In deze workshop gaan we dieper in op 

wat spelen is, wat spelen ontlokt en wat de materialen van Godly Play al in zich hebben om 

dit spelen op gang te kunnen krijgen. Ook leer je meer over de ontwikkeling van kinderen ten 

aanzien van spel en ga je zelf de verschillende manieren ervaren waarop spelen plaats kan 

vinden.  
                     Thera Roosenbrand  

is een ervaren Godly Play verteller, werkte eerder in de Kloosterkerk van den Haag met jeugd 

en kinderen en Godly Play en werkt als beeldend therapeut in Zwolle. 
 

2. Werken met vertelmateriaal.  

Je kunt spelen met niets, een blauw draadje is al genoeg. Toch zegt waardevol vertelmateriaal 

 iets over de waarde die jij als verteller geeft aan spel en spelen. Met de maker van het 

 vertelmateriaal uit het atelier the Big Baobab in Vlaanderen schilder en bouw je zelf 

 vertelmateriaal naar eigen keuze. Menno en Caroline helpen je daarbij.  
Menno van de Velde 

begon vanuit liefde voor digitaal houtgraveren met het maken van materiaal en dit groeide uit 

tot The Big Baobab: een klein bedrijfje dat met een groot hart spel- en cadeaumateriaal op 

maat maakt en the Big Baobab is de enige gecertificeerde producent van Godly Play materiaal 

in België en Nederland. Caroline Decanniere, trainer Godly Play in Belgïe, helpt Menno deze 

dag in de workshop. 
   
15.45 – 16.00 Plenaire afsluiting  
 
16.00   Napraten met een glaasje en knabbels 
                               Ontmoeting met collega-vertellers. 

 

 

 

 

(Kies je voor workshop 2 dan is het goed te weten dat de materiaalkosten voor eigen rekening zijn. Verf en lijm 

en dergelijke staan je gratis ter beschikking. Mocht je tevoren al weten wat je maken wilt, dan kun je dat 

opgeven aan Menno via zijn website en het contactformulier: https://www.thebigbaobab.be/c-

5115851/contact/  Menno neemt dan materiaal voor je mee.) 


