
Heb jij weleens een wens? 

Een wens is iets waarvan je heel erg graag zou willen dat het écht 
gaat gebeuren! 

Het kan van alles zijn. 
Iets wat je graag zou willen hebben, wat je graag zou willen kunnen of 
wat je zou willen doen. 
Maar ook iets wat je graag ziet gebeuren. 

Als je een wens hebt, dan heb je meer kans dat je wens echt uitkomt, 
als je er vaak aan denkt. 

Het helpt vooral als je je wens helemaal compleet bedenkt, met álles 
erbij wat je zou willen en hoe je het zou willen. 
Je maakt hem dan helemaal af in je hoofd. 
Vooral het blije gevoel dat je krijgt, als je denkt aan jouw wens die 
uitkomt, is erg belangrijk! 

Soms steken mensen een kaarsje aan als ze een wens doen, of ze 
blazen juist kaarsjes uit, net als op een verjaardagstaart. 

Ook laten mensen weleens in de avond een wensballon de lucht in 
vliegen, dan denken ze aan hun wens, totdat ze de wensballon niet meer 
kunnen zien! 

Als je droomt over jouw leven, over wat jij het liefst ziet gebeuren, dan 
maak je eigenlijk ook wensen. 

Zullen we eens een oefenen met wensen? 
het is leuk! 
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Je hebt nodig: een klein potje met zand (potgrond, zandbak zand 
of schelpenzand), een verjaardagskaarsje, lucifers of een 
aansteker en het werkblad op bladzijde 40. 

Zet het potje met zand klaar en steek er een nieuw 
verjaardagskaarsje in. 

Neem het werkblad van bladzijde 40 en leg het voor je. 

Je mag nu eens heel goed na gaan denken over een wens voor 
jezelf. 
Wat zou heel graag willen? 
Willen doen, willen hebben, willen kunnen of willen dat er gebeurt? 

Als je het weet dan steek je samen met papa of mama het
kaarsje aan en schrijf of teken je jouw wens op bladzijde 40. 

Als je klaar bent met de wens invullen, dan ga je er nog even 
extra aan denken hoe het zou voelen voor jou als deze wens 
écht zou gebeuren. 

Je denkt aan je wens totdat het kaarsje bijna is opgebrand en je 
hem beter uit kunt blazen. 

Je kunt nog iets extra's doen om vaak aan je wens te denken. 
Je kunt een wenssteentje maken.  
Je maakt dan een leuk tekeningetje op een gladde steen met 
watervaste stiften of met porseleinverf. 

Als hij goed droog is, dan stop je het steentje een hele dag in je 
broekzak. 

Elke keer als je het steentje weer voelt of ziet op die dag, denk 
je weer even aan je wens en aan het blije gevoel wat erbij hoort. 

Zo oefen je met aandacht geven aan je wensen en dromen! 
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Dit is mijn wens
D I T  I S  M I J N  W E N S :D I T  H O O R T  E R B I J :

Z O  V O E L  I K  M I J  
 A L S  D E Z E  W E N S  U I T K O M T :


