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Hoe kunt u uw kind 
aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden via de huisarts,
maatschappelijk werker, de schoolarts, de 
school of via Trajekt-medewerkers.
Als uw kind aangemeld is, komt er een begelei-
der van ‘Piep zei de Muis’ bij u thuis voor een
kennismakingsgesprek. Hij of zij geeft dan ook
meer uitleg over de club. Daarna kun u zich
definitief inschrijven en hoort u wanneer en 
waar de club plaatsvindt. Deelname aan de 
‘Piep zei de Muis’ club betekent dat:
•  uw kind vier maanden lang één middag in
 de week na schooltijd deelneemt;
•  u zelf deelneemt aan de ouderbijeenkomsten.

Deelname aan ‘Piep zei de Muis’ is gratis.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de contactpersonen 
van ‘Piep zei de Muis’
Anja ter Beek 
06  118 741 62
anja.t.beek@trajekt.nl
Sara Hautvast 
06  528 075 87
sara.hautvast@trajekt.nl
Preventie Mondriaan
046 457 10 60
preventie.vz@mondriaan.eu

‘Piep zei de Muis’ is een project van Trajekt en Mondriaan. 

Folder op basis van folder ‘Piep zei de Muis’ van Alcander.



Wie kan er meedoen?
‘Piep zei de Muis’ is bedoeld voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar, die extra steun 
nodig hebben omdat er thuis of in hun 
omgeving veel stress en spanningen 
zijn. Soms weten kinderen daar geen 
raad mee. U kunt daarbij aan de volgen-
de situaties denken:
•  een ouder die ernstig ziek of 
 depressief is;
•  ouders die gaan scheiden;
•  veel ruzie of geweld;
•  er overlijdt iemand;
•  een broertje of zusje dat ernstig 
 ziek is.

Waarom is extra aandacht 
voor uw kind nodig?
Dit soort situaties kunnen invloed op uw 
eigen leven hebben. Waarschijnlijk heeft 
u daardoor minder tijd en aandacht voor 
uw kind. Daarnaast weten kinderen nog 
niet goed hoe de wereld in elkaar zit en 
ervaren zij zaken op een andere manier 
dan volwassenen. Ze voelen zich schul-
dig en denken: ‘Als ik maar lief ben, dan 
wordt mijn moeder wel weer beter.’ Of: 
‘Het is mijn schuld dat papa en mama 
zo boos op elkaar zijn.’ Kinderen die 
langere tijd in zo’n situatie verkeren,
lopen meer risico om problemen te 
krijgen. Ze worden vaak heel stil. 

Andere kinderen worden juist heel boos 
en dwars. Ook kunnen ze bang zijn om 
te gaan slapen of bij hun moeder weg te
gaan en plassen ze weer (of nog) in 
bed. Daarbij hebben ze meer kans om 
depressief te worden of faalangst te 
ontwikkelen. Soms nemen ze een rol
op zich waar ze nog helemaal niet aan 
toe zijn. Bijvoorbeeld door zorg over te 
nemen van hun ouders.

Wat doen we bij de ‘Piep 
zei de Muis’ club?
Bij de ‘Piep zei de Muis’ club merken kin-
deren dat zij niet de enige zijn waar het 
thuis misschien iets anders toegaat. De 
kinderen leren op een speelse manier:
•  dat zij geen schuld hebben aan 
 hetgeen er om hen heen gebeurt;
•  hun eigen gevoelens herkennen en 
 ermee om gaan;
•  vaardigheden om makkelijker met 
 de thuissituatie om te gaan.

We werken daarnaast met een schat-
kist, waaraan we iedere week een schat 
toevoegen. Zoals een poppetje voor als 
het kind verdrietig is of een steen als 
het kind kracht nodig heeft.

Steun voor u als ouder
Tijdens de vijf ouderbijeenkomsten 
vertellen we wat de kinderen in de club 
doen en waarom. Zo kunt u als ouder 
ook met uw kind over de club praten en 
uw kind laten weten dat u hem of haar
steunt. Verder bespreken we zaken 
waar u zelf tegenaan loopt bij de opvoe-
ding van uw kind. Samen zoeken we dan 
naar oplossingen. U kunt altijd met
uw vragen bij ons terecht. Ook kunt u 
een beroep doen op de gezinsbegeleid-
ster. Zij kan samen met u zoeken naar 
hulp, steun of activiteiten voor andere 
gezinsleden. Piep de Muis, een hand-
pop, vertelt over alles.

‘Piep 
zei de 
Muis’   
club

Piep de Muis, een handpop, vertelt 
over alles wat hij meemaakt en nodigt de  
kinderen uit om samen met hem een oplossing  
te bedenken voor zijn probleem. Piep heeft het  
over bang, boos, verdrietig en blij zijn.

De ‘Piep zei de Muis’ club is een plek waar kinderen plezier 
hebben, vriendjes maken en even iets helemaal voor zichzelf 
hebben. De meeste kinderen kunnen dan ook niet wachten 
en tellen de nachtjes af tot de volgende club!


