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Voorwoord : 

Deze brochure is onderdeel van een reeks brochures die omtrent Fibromyalgie zijn 
geschreven. Omdat ouders met Fibromyalgie het vaak heel moeilijk vinden om 
kinderen uit te leggen wat deze aandoening inhoud, is besloten om 2 brochures te 
maken, met als doel : uitleg aan kinderen. Voor de kinderen vanaf 8 jaar is er een 
brochure met duidelijke uitleg gebaseerd op een presentatie van de 12-jarige Nomi 
Vermeulen. De moeder van Nomi heeft zelf Fibromyalgie. Voor de kinderen t/m 7 jaar 
is dit verhaaltje / voorleesboekje geschreven. De brochure is gratis te downloaden* 
op mijn Fibromyalgie groep op Facebook onder de naam Fibromyalgie Samen 
Positief benaderen. U kunt ons vinden via onderstaande link : 

https://www.facebook.com/groups/443034499064076  
 
 
 
* Voor uitdrukkelijke voorwaarden van gebruik van deze brochures verwijs ik u naar   
  de Disclaimer achter in deze brochure.  
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Er was eens een klein kikkertje die met zijn mamma, pappa en 
zusje in een leuk klein huisje woonde. Iedere ochtend ging  
  Pappa naar zijn werk. 

Er was eens een klein kikkertje die met zijn Mama, P
zusje in een leuk klein huisje woonde. Iedere ochtend ging Papa 
naar zijn werk.  

Kikkertje ging iedere dag naar school waar hij leerde lezen en 
schrijven. Dat vond hij erg leuk. Het zusje van Kikkertje was nog 
te klein was om naar school te gaan, zij bleef thuis bij 
voor haar zorgde. 

 

 

Er was eens een klein kikkertje die met zijn mamma, pappa en 
zusje in een leuk klein huisje woonde. Iedere ochtend ging  

 

ma, Papa en 
zusje in een leuk klein huisje woonde. Iedere ochtend ging Papa 

Kikkertje ging iedere dag naar school waar hij leerde lezen en 
hij erg leuk. Het zusje van Kikkertje was nog 

te klein was om naar school te gaan, zij bleef thuis bij Mama, die 
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De kamer van 
Kikkertje was 

altijd in de war. 
Hij gooide altijd 

alles maar op de 
grond, en hij 

maakte nooit zijn 
bed op. Als hij 
dan van school 
kwam was zijn 
kamer netjes 

opgeruimd door 
Mama. Dit was 
al zo van dat 
Kikkertje nog 

heel klein was, 
en hij dacht hier 
nooit over na. 

          

 

Op een dag 
kwam Mama 

kikkertje 
ophalen van 
school. Ze 
zag er erg 
moe uit, en 

lachte niet blij 
naar hem 

zoals ze altijd 
deed. Mama 

zei dat ze 
heel erg moe 
was en zich 
niet lekker 

voelde. 
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Toen ze thuis kwamen, maakte Mama een 
paar boterhammen voor ze, zette de TV aan   
voor  Kikkertje en zijn zusje en ging toen bij 
ze op de bank liggen. 

Toen Papa thuis kwam lag Mama nog op de bank en had ze 
nog geen eten gemaakt. Papa maakte snel eten en hielp 
kikkertje en zijn zusje om in bad en naar bed te gaan. Kikkertje 
maakte zich ook wel zorgen omdat Mama zo moe leek.

 

 

 

ama nog op de bank en had ze 
nog geen eten gemaakt. Papa maakte snel eten en hielp 
kikkertje en zijn zusje om in bad en naar bed te gaan. Kikkertje 

ama zo moe leek. 
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De volgende dag 
kwam Papa 
Kikkertje van 
school halen. 
Toen ze thuis 
kwamen en zusje 
even ging slapen, 
zei Papa dat hij en 
Mama even met 
Kikkertje wilde 
praten. Ze gingen 
in de keuken aan 
tafel zitten.  

dat niet erger zou 
worden, maar ook 
niet beter. Ze zei 
dat er "goede" 
dagen zouden zijn, 
waarin ze met hen 
kon spelen, maar 
dat er ook wel eens 
"slechtere" dagen 
zouden zijn’, waar-
op ze veel pijn had, 
moe zou zijn en 
veel zou moeten 
rusten. 
 

Papa vertelde dat Mama een beetje ziek was. 
Kikkertje was een beetje bang en keek Mama 
vragend aan. Mama legde uit dat ze iets had  
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Mama zei dat ze Kikkertje en Papa zou vertellen wanneer het 
"slechte" dagen waren en dat ze het dan erg fijn zou vinden als 
ze haar konden helpen met kleine taakjes doen. Pap
dat Mama dan veel minder "energie" had. Papa legde uit dat 
energie een soort "kracht" was, die je niet kon zien, maar dat 
maakte dat je veel dingen kon doen. Als je energie opraakt, 
wordt je erg moe. Papa zei dat het met Mama net ging zoals 
met Kikkertje zijn speelgoed die op batterijen werken.

Batterijen verliezen ook op den duur hun energie of kracht en 
dan doen ze het niet goed meer. Zo had Mama door haar 
ziekte op "slechte" dagen heel weinig energie en ook veel pijn, 
en ze was dan erg moe. Daarom lachte ze op die dagen o
veel minder. Kikkertje keek Mama aan en zag dat ze erg moe 
was. Hij wilde Mama heel graag helpen, maar hij wist niet hoe. 
Later zat hij na te denken over hoe hij haar kon helpen.

 

 

apa zou vertellen wanneer het 
"slechte" dagen waren en dat ze het dan erg fijn zou vinden als 

elpen met kleine taakjes doen. Papa vertelde 
ama dan veel minder "energie" had. Papa legde uit dat 

energie een soort "kracht" was, die je niet kon zien, maar dat 
maakte dat je veel dingen kon doen. Als je energie opraakt, 

dat het met Mama net ging zoals 
met Kikkertje zijn speelgoed die op batterijen werken. 

Batterijen verliezen ook op den duur hun energie of kracht en 
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weinig energie en ook veel pijn, 
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ama aan en zag dat ze erg moe 
ama heel graag helpen, maar hij wist niet hoe. 

kon helpen. 
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Iedere zondag ging Kikkertje naar zijn Opa, waar hij gek op 
was. Hij ging vaak met Opa vissen, en dan was het altijd tijd 
om samen te praten over van alles en nog wat. Opa was een 
hele wijze kikker, vertelde altijd hele leuke verhalen en had 
voor ieder probleem een oplossing. Toen ze lekker zaten te 
vissen, vertelde kikkertje zijn Opa over het gesprek met Papa 
en Mama. 

Opa luisterde, knikte zijn hoofd en wreef over zijn baard. Toen 
Kikkertje alles had verteld, zei Opa tegen hem dat hij echt niet 
bang hoefde te zijn dat er iets zou gebeuren met Mama. Hij 
vertelde dat ze allemaal Mama zo veel mogelijk moesten 
helpen. Toen Kikkertje zei dat hij Mama graag wou helpen, zei 
Opa dat hij heel blij was dat Kikkertje dat wou doen, en dat hij 
wel wist hoe hij dat kon doen. Kikkertje luisterde goed toen 
Opa ging uitleggen hoe ze allemaal Mama konden helpen. 
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Toen ze naar Opa's huis liepen vertelde Opa dat Kikkertje 
Mama kon helpen door op de dagen dat mamma er 
of een "slechte" dag had, zijn speelgoed zelf op te opbergen, of 
zijn bed zelf op te maken. Opa zei dat als hij dat zou doen, 
Kikkertje dan de volgende dag ergens in zijn kamer een klein 
schatkistje zou vinden. Als hij dit schatkistje opende, zo
erop lijken dat deze leeg was, maar er zat "energie" in. Als hij 
dat doosje dan opende zou de energie vrijgelaten worden, die 
Mama weer zou helpen om minder moe te zijn. Opa vertelde dat 
hij dit maar eens moest proberen. 

Om Kikkertje te laten zien hoe zo een schatkistje eruit zag, gaf 
Opa Kikkertje een klein schatkistje toen ze weer bij Opa thuis 
waren. Hij zei dat Kikkertje die in zijn kamer moest openmaken 
en dat hij deze al had verdiend omdat hij Mama wou helpen. 
Daarna knipoogde Opa naar Kikkertje en zei dat het hun 
geheimpje moest blijven. Kikkertje vond dit heel spannend. Door
telkens een klein klusje voor Mama te doen, kon hij op zoek naar 
een schatkistje met energie, en zo kon hij ook Mama helpen.

 

 

pen vertelde Opa dat Kikkertje 
ama kon helpen door op de dagen dat mamma er moe uitzag 
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Toen Kikkertje thuis 
kwam ging hij naar zijn 
kamer en opende het 
schatkistje voorzichtig. 
Het was leeg, en 
Kikkertje voelde zich 
toch een beetje teleur-
gesteld. Hij dacht  aan 
wat Opa had gezegd. 
Hij gin niet, zoals altijd 
eerst nog even spelen 
in zijn kamer, maar hij 
ruimde al zijn kleding 
en speelgoed netjes 
op. Toen ging hij 
wassen, aankleden, 
eten en naar school. 

Toen Mama Kikkertje van 
school kwam halen lachte 
ze weer! Ze zei dat ze 
trots was op Kikkertje 
omdat hij zelf 
goed had opgeruimd. 
Kikkertje dacht aan zijn 
geheimpje met Opa, en 
lachte alleen maar. De 
volgende ochtend
voordat hij naar school 
moest, ging hij eerst zijn 
kamer opruimen
gelijk zijn vuile kleding in 
de wasmand. Zo, dacht 
hij, dat is weer meer 
energie voor 

 

 

ma Kikkertje van 
school kwam halen lachte 
ze weer! Ze zei dat ze 
trots was op Kikkertje 
omdat hij zelf zijn speel-
goed had opgeruimd. 
Kikkertje dacht aan zijn 
geheimpje met Opa, en 
lachte alleen maar. De 
volgende ochtend vroeg,  
voordat hij naar school 
moest, ging hij eerst zijn 
kamer opruimen, en deed 
gelijk zijn vuile kleding in 
de wasmand. Zo, dacht 

dat is weer meer 
energie voor Mama. 
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Toen Kikkertje de volgende dag uit school kwam, ging hij gelijk  
zoeken naar een schatkistje in zijn kamer. Hij zocht in zijn kast, 
maar vond niets. Daarna keek hij tussen zijn speelgoed, maar daar 
vond hij ook niets. Hij keek daarna onder zijn bed, en daar zag hij 
een klein schatkistje staan! 

Hij pakte het kistje en ging ermee naar buiten. Daar ging hij op een 
bankje zitten. Heel voorzichtig maakte hij het schatkistje open. 
Weer was het schatkistje leeg, maar Kikkertje vond het fijn te weten 
dat hij weer energie voor Mama had vrijgelaten, en da
zou helpen minder moe te zijn. 

 

 

Toen Kikkertje de volgende dag uit school kwam, ging hij gelijk  
zoeken naar een schatkistje in zijn kamer. Hij zocht in zijn kast, 

speelgoed, maar daar 
vond hij ook niets. Hij keek daarna onder zijn bed, en daar zag hij 

 

Hij pakte het kistje en ging ermee naar buiten. Daar ging hij op een 
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Weer was het schatkistje leeg, maar Kikkertje vond het fijn te weten 
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De volgende dagen vond 
Kikkertje het zo spannend 
om te zoeken naar de 
schatkistjes, waardoor hij 
iedere dag meer klusjes 
ging doen om mamma te 
helpen. Mama was hier 
echt heel blij mee. Vooral 
op dagen wanneer ze erg 
moe was of veel pijn had. 
Kikkertje vond het steeds 
leuker om extra klusjes te 
doen om Mama te helpen. 
Hij hielp Mama met van 
alles, ruimde iedere dag 
zijn kamer op en maakte 
zelf zijn bed op. Iedere 
avond ging Kikkertje weer 
op zoek en vond hij nog 
meer schatkistjes. 
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Toen Kikkertje weer bij zijn Opa was, vertelde hij dat hij het fijn 
vond om Mama zo te helpen. Opa zei dat als Kikkertje meer 
klusjes bleef doen, hij aan het eind van iedere maand alle 
schatkistjes bij Opa mocht inruilen voor een kadootje. Dat vond 
Kikkertje natuurlijk erg fijn ! 
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  Hij ging gelijk aan het werk in het groentetuintje van Mama, want 
dat vond hij heel leuk. Kikkertje werkte iedere middag even in de 
groentetuin. Hij gaf alle groenten water, en zag alles al snel 
groeien. Iedere avond zocht hij weer een schatkistje met energie 
voor Mama. Omdat Mama nu niet meer voor de groetentuin 
hoefde te zorgen was ze minder moe en had meer energie. 
Mama had daardoor ook meer tijd, en ging nu ook zo vaak als ze 
kon leuke dingen doen met Kikkertje en zijn zusje. 
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Kikkertje vond het 
bijhouden van een 
groentetuintje leuk. Hij 
ging meer groenten 
planten en vond het 
heel leuk om te zien 
hoe alles 
steeds meer groenten
in de groentetuintje 
groeide. Omdat 
groente zo
goed groeide, bracht hij
vaak groenten naar 
Opa, Mam
buren. Die gaven hem 
dan een beetje 
voor  al zijn 
verse groenten. 

Opa had fruitbomen in 
zijn eigen 
Kikkertje M
goed hielp kreeg hij 
van Opa een eigen 
appelboom en een 
perenboom. Nu had  
Kikkertje ook nog zijn 
eigen fruit ! Hij vond het 
kweken  van groente 
en fruit zo fijn, dat hij dit 
altijd wou blijven doen, 
maar dan met veel 
meer gro
nog meer
zou een groente en 
fruitteler worden zodat 
Mama nooit meer in 
groentetuintje hoefde te 
werken.  

 

 

 

 

Kikkertje vond het 
bijhouden van een 
groentetuintje leuk. Hij 
ging meer groenten 
planten en vond het 
heel leuk om te zien 

 groeide en er 
steeds meer groenten 
in de groentetuintje 

de. Omdat al deze  
groente zo snel en 
goed groeide, bracht hij  

groenten naar 
Mama en andere 

buren. Die gaven hem 
een beetje  zakgeld  

al zijn  lekkere 
verse groenten.  

Opa had fruitbomen in 
igen tuin. Omdat 

Kikkertje Mama zo 
goed hielp kreeg hij 

pa een eigen 
appelboom en een 
perenboom. Nu had  
Kikkertje ook nog zijn 
eigen fruit ! Hij vond het 
kweken  van groente 
en fruit zo fijn, dat hij dit 
altijd wou blijven doen, 
maar dan met veel 

groente en met 
nog meer bomen. Hij 
zou een groente en 
fruitteler worden zodat 

ama nooit meer in het 
groentetuintje hoefde te 
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Met dank aan Bart voor hulp met artwork. 
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Zo leerde Kikkertje zelf ook steeds 
meer dingen doen terwijl hij Mama 
hielp, en hij leerde dit ook zijn zusje. 
Dat was allemaal te danken aan de 
wijze raad van Opa. 
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