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Aan dit boekje werkten mee:
 
Jolande Buitenhuis, werkzaam als speltherapeute bij ‘s Heeren Loo. Zij schreef dit 
verhaal voor een jongen van 8 tijdens het therapieproces.
 
Hanna Salonen, kunstenaar, docent beeldende vorming en werkzaam als coördinator 
binnen het zorgatelier van de Amerpoort. Zij verzorgde de illustraties.



Dit is Kleine Bever.

Hij woont met zijn vader en moeder aan de waterkant. 

Vader Bever heeft scherpe tanden. 

Hij kan goed bomen in stukken knagen. 

Hij leert het ook aan Kleine Bever.

Nu kan kleine Bever zelf een hut maken!

Daar kan hij met zijn vriendjes in spelen.

Moeder Bever knaagt lekkere blaadjes af.

Zij wil dat Kleine Bever goed eet en goed groeit.

Kleine Bever lust de blaadjes graag.

Vader en moeder Bever hebben samen hun huis gemaakt, 

dat heet een beverburcht.

Een beverburcht wordt gemaakt van heel sterke takken die 

in elkaar zijn gevlochten.

Daardoor is het een heel stevig huis.

De ingang zit onder water.

Je moet onder water duiken om erin te komen!

Kleine Bever vindt het een fijn huis.



Ze hebben het best vaak gezellig samen.

Ja, moeder Bever moppert soms wel op vader Bever omdat 

hij zoveel houtsnippers laat vallen en omdat hij nooit helpt 

opruimen.

Vader Bever wordt dan boos. En dan moppert hij over de 

blaadjes die niet knapperig genoeg zijn.

Kleine Bever gaat dan gewoon maar buiten spelen, dan 

hoort hij dat gemopper niet.

Op een dag komt hij veel te laat thuis.

Moeder Bever was erg ongerust geweest en vader Bever 

geeft hem flink op z’n kop.

Kleine Bever gaat maar gauw naar z’n kamertje.

Dan hoort hij dat vader en moeder Bever tegen elkaar 

schreeuwen.

Komt dat door hem?

Kleine Bever voelt zich verdrietig. 



De volgende dag doet iedereen gelukkig weer gewoon.

Maar toch……

Vader en moeder Bever gaan steeds meer op elkaar 

mopperen en Kleine Bever vindt het steeds minder gezellig.

De ruzies worden erger en erger.

Kleine Bever snapt er niks van.

Zijn ze ook boos op hem?



Kleine Bever wordt er bang van.

Want Moeder Bever gaat steeds harder schreeuwen.

En Vader Bever slaat met zijn sterke staart heel hard  

in het rond.

Kleine Bever weet niet wat hij moet doen. 

Hij voelt zich erg alleen en verdrietig.

Zijn moeder zit soms te huilen.

En het lijkt wel of vader Bever ook niet meer weet wat hij 

moet doen.

Op een dag zegt zijn moeder dat ze nu met z’n tweetjes in  

de beverburcht wonen.

Want vader Bever is boos weggelopen.

En moeder Bever heeft gezegd dat hij niet meer terug 

hoeft te komen!



Moeder Bever zegt dat Vader Bever stom is.

Ze zegt dat Kleine Bever beter niet met zijn vader kan 

omgaan.

Omdat Vader alleen maar ruzie maakt.

Kleine Bever is heel erg geschrokken.

Hij wil juist wel naar zijn vader toe. Hij mist zijn vader.

Maar wat als zijn moeder dan boos op hem wordt? 

De volgende dag komt zijn vader naar de Beverburcht.

Moeder Bever wil hem niet binnen laten, dus gaat Kleine 

Bever met zijn vader wandelen.

Vader Bever vertelt dat moeder altijd gemeen tegen hem 

doet, en dat zij altijd begint met ruzie maken.



Kleine Bever weet niet wie er gelijk heeft; hij voelt zich erg rot 

omdat zijn ouders zulke nare dingen over elkaar vertellen.

Hij zegt niks tegen zijn moeder en gaat stiekem naar buiten.

Daar gaat hij huilend op een steen aan de waterkant zitten en 

hij voelt zich heel alleen.



Opeens beweegt de steen waar hij op is gaan zitten. 

Wat is dat nou?!

Het is een schildpad!

De schildpad kijkt Kleine Bever aan.

Waarom ben je zo verdrietig? vraagt de schildpad.

Kleine Bever snuft en vertelt over de ruzies van papa en 

mama. Dat hij er bang van wordt en verdrietig. En dat vader 

Bever ergens anders is gaan wonen.

Kleine Bever zegt: Ik denk weleens dat het mijn schuld is.  

Als ik nou wat liever was en beter had geluisterd, dan waren 

papa en mama misschien niet zo vaak boos geweest.



De schildpad luistert rustig, en zegt: 

Wat goed en dapper dat je dit vertelt, want anders blijven 

die nare gedachten maar in je hoofd zitten! 

Maar die ruzies komen niet door jou. 

Meestal maken papa’s en mama’s ruzie omdat ze elkaar 

niet aardig genoeg meer vinden.

Of ze hebben misschien niet geleerd om goed met elkaar 

te praten.

Jij kunt ze daar niet mee helpen, maar misschien is er wel 

een Wijze Bever die ze kan helpen. 

Want ze houden wel allebei veel van jou! 

En daarom moet iemand jouw papa en mama helpen om 

beter met elkaar te overleggen.

Zodat jij er minder last van hebt.



Kleine Bever is blij dat hij met de schildpad heeft gepraat.

Zijn vader en moeder zoeken een Wijze Bever die hen helpt, 

precies zoals de schildpad had gezegd. 

De Wijze Bever praat met vader en moeder Bever en vertelt 

ze dat het voor Kleine Bever niet fijn is als ze steeds ruzie 

hebben en dat ze geen nare dingen over elkaar moeten 

vertellen tegen Kleine Bever.

De Wijze Bever leert ze daarom om rustig te 

blijven, en niet te schreeuwen.



Vader Bever komt niet meer bij ze wonen, 

want dat gaat niet meer.

Maar zo leren zijn vader en moeder gelukkig om beter met 

elkaar om te gaan. 

Als ze goed naar elkaar luisteren, begrijpen ze elkaar beter 

en voelt iedereen zich prettiger.

En dat is een hele opluchting voor Kleine Bever!

Want hij houdt van allebei, en zijn vader en moeder houden 

allebei heel veel van hem!



Over expertisecentrum Advisium
Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 1.100 specialisten. Van arts voor verstandelijk 
gehandicapten, gespecialiseerde tandartsen en gedragswetenschappers tot 
therapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Zij 
werken allemaal bij het expertisecentrum Advisium. Hier komt alle kennis en 
kunde bij elkaar. Zo werken we samen aan voortdurende verbetering van de zorg 
en behandeling van mensen met een verstandelijk beperking. Niet alleen binnen ’s 
Heeren Loo, maar in heel Nederland en zelfs daarbuiten. 

Over ’s Heeren Loo

‘s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere 

beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna 

heel Nederland. Dat doen we samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo 

zorgen we samen voor een goed leven voor mensen met een beperking. 



Therapie aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking
Sommige mensen met een (licht) verstandelijke beperking ervaren emotionele en psychische problemen 
of belemmeringen. Zoals angsten, een laag zelfbeeld, boosheid, een trauma of gedragsproblemen. Zij 
kunnen goed geholpen worden door therapeutische behandeling. Therapie aan mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking vraagt om specifieke deskundigheid, waarbij rekening gehouden wordt met 
de specifieke kenmerken, beperkingen en mogelijkheden. De therapeuten van ’s Heeren Loo weten door 
jarenlange kennis en ervaring veel van het behandelen van sociaal emotionele en psychische problemen 
bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij begrijpen hen dus goed en gebruiken methoden die 
aansluiten bij hun mogelijkheden. 

Serie therapieboekjes
Met deze serie therapieboekjes willen we laten zien op welke manier onze professionals cliënten met 
een (licht) verstandelijke beperking helpen met hun problemen. De boekjes gaan over seksueel misbruik, 
hechtingsproblemen, (vecht)scheiding en omgaan met een beperking. De cliënt gaat samen met de 
therapeut aan de slag, zodat het probleem verdwijnt óf de cliënt en zijn omgeving daarmee leert omgaan. 
De (vak)therapeuten van ’s Heeren Loo leveren op deze manier een bijdrage aan het verwerkingsproces van 
de cliënt en diens kwaliteit van leven.

Dit eerste verhaal uit de serie gaat over misbruik. Het verzwijgen vanuit loyaliteit en schaamte wordt 
verbroken door belangrijke aanwezige personen in het leven van het veulen. Het verhaal ondersteunt 
het onthullingproces van misbruik en opent perspectieven voor de toekomst. Het kan voor alle leeftijden 
gebruikt worden.

Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in onze andere uitgaven? Neem dan contact op via onze 
landelijke helpdesk:

0800-3 555 555
(ma-vrij 08.00-18.00 uur)
info@sheerenloo.nl


