
Inhoudsopgave 

 
Waarom heb ik een naam? Waarom heeft alles een naam? 1010

Wat is het universum? 
En hoe is het universum in mijn buik terechtgekomen? 1212

Wat moet ik doen als ik me boos of verdrietig voel? 1414
 
Waarom zijn mensen soms onaardig? 1616

Ben ik mooi genoeg? 1818

Wat kan ik doen als ik mij verveel? 2020

Houden mijn ouders echt van mij? 2222

Kan mijn hart glimlachen? Kan ik voelen wanneer 
mijn hart verdrietig is? Hoe ziet mijn hart eruit? 2424

Wat moet ik doen als ik het zat ben? 2626

Moet ik nu al weten wat ik later wil worden? 3030

Moet ik nummer één zijn? 3232

Ik ben bang voor monsters. Wat kan ik doen? 3434

Het maakt mij bang als mensen ruziemaken. Wat kan ik doen? 3636

Help! Wat moet ik doen als ik niet alles begrijp, 
of als ik honderd-en-een vragen heb? 3838

Waarom praten we alleen met onze mond? 4040

Waar is mijn opa nu hij dood is? 4242

Wat moet ik doen als iets of iemand mij pijn doet? 4444

Moet ik iets doen om goed genoeg te zijn? 4646

Brief van elk kind aan elke ouder 5050

Toen het kind op de wereld kwam, 
wist ze het: het is een wonder dat 
we leven, en er is zo veel te ontdekken! 
Ze kon niet wachten. Er waren zo veel vragen! 
Soms maakten die vragen haar blij. 
Maar op andere momenten voelde 
ze zich verloren en overweldigd. 
Alsof alle vragen in een eindeloze draad 
met vele knopen waren gewikkeld. 
Maar elke dag was een kans 
om nieuwe antwoorden te ontdekken.
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Waarom heb ik een naam? 
En waarom hebben alle 

andere dingen ook een naam? 

Laat me jou een geheim vertellen. 
Je ouders hebben jou een naam gegeven ...

Maar je bent veel meer 
dan alleen je naam ... 

Binnen in jou 
ligt het hele universum.
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