
Feedback door de jaren heen … 
 

Na relaxkids, de regenboogtrap, yoga en meditatie, de verhalen van langmuts, eindelijk een boek 

gevonden waarbij hij zelf zei: mama dat heb ik ook. En geen ‘mama, dat is niet cool voor jongens. Hij 

was nieuwsgierig en je haalt de waardes er zo uit, zonder ze expliciet te moeten uitleggen. En een 

super vriendelijke schrijfster op de koop toe. Super! 

 

Het zijn geweldige voorlees/doeboeken! Een must read voor ieder kind (samen met ouders/juf) en 

ideaal om écht connectie te maken met je kind en te weten wat er bij hen leeft. Veel herkenning in 

de verhalen en de kinderen leren hun gevoeligheden begrijpen en ermee omgaan. 

 

Seppe en Fien waren vandaag in Het Kleurenhuis voor een verhalenworkshop bij Kristel. Er stonden 

erg veel boekjes uitgestald en ze mochten er elk eentje gezien. Rara welke Fien direct spotte en er 

uitnam? Ongelooflijk toch! 

 

De bril van Wakasi slaat geweldig aan en er zijn al heel veel stenen en schelpjes bij gemaakt. 

 

Topper. Goed en aanpasbaar. Fijne verhalen en leuke verwerkingsopdrachten. 

 

Op weg naar huis luisterden we naar de cd, wat een effect! We waren helemaal zen toen we 

thuiskwamen! Ook mijn innerlijke kind vond rust.  

Ik heb vanavond al voorgelezen uit het eerste deel. Wauw, we werden er allemaal stil van. Ik heb 

eindelijk een manier gevonden om met mijn oudste zoon te communiceren over zijn anders zijn en 

zijn boos zijn op zichzelf. Ik vond na negen jaar eindelijk de woorden om zijn wereld op een rustige 

manier te benaderen en ook voor L. en A. waren er heel wat raakpunten. Voor mezelf is het een 

moment van rust en stroomt er zoveel tussen mij en de kinderen. Ik ben zo dankbaar voor deze 

geweldige woorden die je neerschreef! Ik heb vandaag al zoveel inzichten gekregen en dingen 

kunnen loslaten en plaatsen voor mezelf en ook voor de kinderen! Ik zie het bos weer door de 

bomen!!  

 

Ik heb voor het slapen gaan samen met de kinderen het eerste verhaal gelezen over de lelieweg. We 

hebben net een dierbaar iemand verloren, dus dit verhaal kwam binnen bij mij. Mijn zoontje deed 

tijdens het voorlezen gewoon mee met Tim om boodschappen te versturen! Wat een prachtig boek!  

 

Oh wat was E. ontroerd door Klara de klaproos! Zijn reactie was: 'Kijk mama nu ben ik niet meer 

alleen!' Dank je wel voor je prachtige inzichten. 

 

Mijn kleinzoon is nu 12 jaar en leest vooral strips, maar jouw boeken reizen overal met hem mee. 

Ook als we naar zee gaan. Ik moet nog regelmatig je verhalen voorlezen voor hem en dan valt hij heel 

rustig in slaap. 

 

Een prachtig boek dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken. 

 



Dit is zo super! Mijn dochtertje gebruikt de verhalen heel dikwijls als ze wil duidelijk maken hoe ze 

zich voelt. Dankjewel daarvoor.        

Voor tijdens mijn yogalesjes op het werk, bij mensen met een mentale beperking. Zij zijn zooo 

gevoelig voor verhaaltjes en jouw boeken vallen erg in de smaak als we ze gaan uitlenen. 

 

Een echte houvast voor de dochter na een lange zware periode. Gewoon een boek om in huis te 

hebben zeker met kids! 

 

Heel graag, om nog veel kinderen kennis te laten maken met je 'helpende' verhalen met de mooie 

illustraties en ze verder te verspreiden! 

 

Ik ben fan!! De verhalen zijn zelfs leuk om een tweede of derde keer te gebruiken. Want we blijven 

evolueren! Zowel the kids als de mama. 

 

Alsof iemand een dekentje rond je legt. 

 

Ik ben gisteren samen met de zoon begonnen in je tweede boek... heel mooi én super herkenbaar, 

zelfs voor mij  Dank je wel en wij kijken ook al uit naar het 1ste boek! 

 

Een must read voor ieder kind (samen met ouders/juf) en ideaal om écht connectie te maken met je 

kind en te weten wat er bij hen leeft. Veel herkenning in de verhalen en de kinderen leren hun 

gevoeligheden begrijpen en ermee omgaan. 

 

Wat een prachtige voorkant van het boek zeg en het voelt nog heerlijk ook die lettertjes. 

Ik lees net het eerste verhaal van de glimworm en ben zo ontroerd door de herkenning. Had ik dit 

maar gelezen en geleerd toen ik nog zo jong was. Ik zou willen dat meer mensen dit lezen en zo 

doorgeven aan hun kinderen ... 

 

Je boeken worden thuis enorm gesmaakt! Ondanks het feit dat onze kids niet hoogsensitief zijn (denk 

ik toch), herkennen ze toch veel van je beschreven gevoelens. Af en toe lees ik er eentje voor en dan 

voel ik ze helemaal 'week' worden. Een momentje waarop we samen eventjes over hun gevoelens 

kunnen praten. Niet evident in deze druk-druk-druk tijden voor zowel kinderen als ouders. 

 

Het is buitengewoon heerlijk om er samen met mijn kinderen op ontdekking in te gaan. Ik lees nu 

weer heel graag voor met mijn kindjes en krijg de meest boeiende gesprekken nadien met hen. Dit is 

werkelijk zo helend en brengt ons allen tesamen. 

 

Ontzettend bedankt voor de geweldige verhalen. Eindelijk een verhaal waarin mijn dochter zichzelf 

herkent en wat haar ook aanspreekt! 

 

Ik ben boek twee aan het lezen en het is alweer heel inspirerend! Doe zo voort! 

 

  



Mijn zoontje zei me gisteren: ‘Mama, ik ga dat boek eens mee naar school nemen, of kunnen we 

andere kindjes dat boek niet geven? Zo kunnen ze ook sneller in slaap vallen door het verhaal van de 

tipi-toppie.’  Hij moet nog 5 jaar worden. De boodschap van sommige verhalen komt echt wel 

binnen. 

 

Ze was super blij met haar boek en totaal verwonderd en vereerd dat ‘de schrijfster’ er een 

boodschap voor haar had ingeschreven. 

Het verhaal van de bevers werd dan ook diezelfde avond nog door haar meter voorgelezen aan onze 

3 kindjes. En ze starten nu al de hele week hier hun dag met het ‘ik kan het’ bruggetje te nemen. En 

ze geloven daardoor ook echt meer in zichzelf. Zo mooi om te zien.  Je maakt echt een heel mooi 

verschil in deze wereld. 

 

Het was deze avond meteen een schot in de roos. Nog nooit werd mijn dochtertje zo snel rustig en 

durfde ze eindelijk – al was het eerst nog wat aarzelend – vertellen wat haar vandaag blij, verdrietig 

en boos had gemaakt. Mijn hart maakte een sprongetje van blijdschap. Omdat ik rust voelde bij haar 

en omdat ik zag dat ze zich begrepen voelde. Ze heeft het momenteel heel moeilijk – toetsenweken, 

dansjes inoefenen voor het schoolfeest, de bijna-vakantie-spanning, … Dus het maakte me bijzonder 

blij dat ze eindelijk eens een momentje van rust vond. 

 

Ik heb net 1 verhaal gelezen uit een boek dat ik in het wonderwijvenhuis zag staan. Het verhaal van 

de verbeeldkleren. Spontaan ontroerd, geraakt en vooral het gevoel van had ik dit boek maar gehad 

als kind. Een dikke dankuwel, ik ga er samen met mijn dochter van genieten! 

 

Ik heb al enkele verhalen voorgelezen uit het boek, en bij het eerste verhaal, ging er voor mijn 

zoontje een wereld open.  Hij voelde zich zo erkend en niet meer alleen en niet meer zo raar.  Met 

een krop in mijn keel hebben we daarna de doe opdrachten gedaan en nog nooit kon hij zo open 

praten over zo’n zaken. Voor ons is het boek echt fantastisch! 

 

N heeft in haar kamer een elfendeurtje, af en toe brengen de elfjes iets wat ze denken dat ze nodig 

heeft. Vanmorgen brachten ze het boekje voor gevoelige oortje. Ik las haar in bed het eerste verhaal 

voor en heb de inkleur tekening ingescand en afgedrukt en ze ging er direct mee aan de slag. Ze wou 

het perse ophangen op haar maan boven haar bed, zo lijkt het of de glimworm echt licht heeft. Ze gaf 

hem ook een kroon en twee harten, omdat hij bijzonder is. Mooi vond ik dat ze er ook mama, zichzelf 

en oma (die gestorven is) op schreef. Dus het is hier alvast warm onthaald. 

 

Aline fluisterde vanavond in mijn oor: ik heb vandaag mijn verbeeldkleren aangetrokken. .. voor een 

toets.. het hielp want het gaf me vertrouwen ♡ 

 

Beste, mijn zus heeft de boek  verhalen voor gevoelige oortjes gekocht op een beurs nadat de 

kinderen hun vader verloren hebben.  Ze vragen elke dag zelf om uit de boek te lezen en dat heeft 

hun al goed geholpen. 

 

Het favoriete boek van onze toch wel kieskeurige dochter met voor haar zéér invoelbare verhalen! 

 

Wij zijn fans van je boek! Hier gaan oogjes blinken als we ‘s avonds voorlezen (herkenning!!).  



Ik heb zojuist het eerste verhaal van je boek voorgelezen voor mijn 2 kids.  Mijn zoon die 7 en 

hooggevoelig is werd er helemaal stil van.  Achteraf zei hij uit zichzelf: ‘dat ging precies over mij he 

mama’.   We hebben het laatste jaar al een weg afgelegd samen en het gaat nu goed met hem.  We 

kregen via een psychologe dezelfde tips als in het verhaal dus het was zeker fijn voor hem te horen 

dat hij niet alleen is.  Morgen  lezen we het volgende! Laat maar weten als je 2de boek klaar is. 

 

Jouw boek werd hier met veel nieuwsgierigheid in ons gezin onthaald. De verhaaltjes worden door 

onze gevoelige oortjes geproefd en blijven nadien nazinderen …   Ik volg een opleiding creatief 

therapeut en in het werken met kinderen is dit tevens een mooi instrument. Ik maakte dan ook mijn 

enthousiasme over op de medestudenten.  Wat een superboek!! 

 

Het heeft ons al goed geholpen. Mooie verhalen die zo herkenbaar zijn met prachtige tekeningen en 

een handig eigen vragenlijstje. Super gemaakt!  

 

Mijn beide zonen zijn fan van de verhalen en ik vind het beschouwende achteraf heel fijn om te doen 

met onze jongens. Wij hebben een vast ritueel (ah ja, hoe kan het ook anders) wat betreft voorlezen. 

Het sluit letterlijk de dag van de kinderen af en jouw boek doet dat op een manier die rustgevend 

werkt voor onze kinderen. Ze denken dan even na, en vaak gaan ze niet ver in het verleden terug, 

maar blikken ze terug op de afgelopen dag, waardoor ietwat vervelende momentjes of ook leuke 

momenten een plekje kunnen krijgen en geen voer tot piekeren meer zijn. 

We hadden hier een poosje een heuse ‘Izzy’-pot staan. We staken er dan papiertjes in met daarop 

geschreven wat we voor een ander gedaan hadden, op voorwaarde dat we er zelf een warm gevoel 

bij kregen. Dus geen huishoudelijke moetjes, maar dingen voor een ander die door ons hart werden 

opgedragen. Toen de pot vol zat, hebben we samen iets leuks gedaan! 

Toen ik vanmorgen aan de ontbijttafel vertelde dat je volop bezig was aan een tweede boek, juichten 

ze allebei! Dus dat is het mooiste compliment dat je als schrijfster kan krijgen, denk ik. 

 

Je boek heb ik al een keer in mijn praktijk gebruikt en met mijn dochtertje. Het is héél erg bruikbaar. 

De kinderen genieten van de verhaaltjes en begrijpen het doel. Ook de werkjes achteraf zijn top! 

Ik heb gisteren de twee kleindochters verrast met het boek en 2 verhaaltjes voorgelezen en ingevuld. 

Zelden zo enthousiast gezien. Met een beetje tegenwerking het voorlezen van de andere verhaaltjes 

enkele dagen kunnen uitstellen. 

 

Lieve Wendy, Wat een mooi geschenk voor moederdag! Het boek, de kaarten en de vertelplaten. In 1 

woord PRACHTIG!!! 

 

Vandaag zat het prachtige boek in onze brievenbus. Ons gevoelig meisje koos onmiddellijk haar 

verhaaltje uit voor deze avond. Mooi, ontroerend, passend …. Dank je wel. 

 

Ik heb al voorgelezen uit je leuke boek en mijn dochtertje was er direct grote fan van. Toen ze na het 

verhaaltje van Guppy  ging slapen, deed ze net als Guppy haar handje op haar buikje en ademde in 

en uit en lachte met de volgende woorden, nu ben ik net als Guppy hé mama… 

 

  



Vanavond hebben we het laatste verhaaltje voorgelezen.  Ons Eva, 9 jaar, is erg enthousiast en het 

leuke is dat onze Tom van 20 jaar al even enthousiast is.  Het is een samen momentje geworden met 

in het begin wat onwennig gegiechel bij de opdrachten en vandaag een overtuigde uitleg over van 

alles en nog wat. 

Waarschijnlijk heeft u het reeds meermaals gehoord, maar de verhaaltjes zijn echt heel toegankelijk 

en ook heel erg herkenbaar geschreven.  Zonder dat ze bedreigend overkomen en steeds eindigend 

met een zeer positief gevoel. 

 

X is hooggevoelig en had een boekbespreking gemaakt van jullie boek!! Ze had vanalles geknutseld 

en zo, ze wilde zo de kindjes duidelijk maken wat er met haar scheelt (ze wordt gepest en heeft veel 

problemen in de klas). Ze had het echt super in mekaar gestoken…  Ze kan zich er zo in herkennen, is 

echt haar lievelingsboek! 

 

Reactie van mijn zoontje van 5,5 jaar: Mama, als ze me nog eens zeurpiet noemen, gooi ik dat 

waarheidje weg. Dat is een slecht waarheidje dat niet bij me hoort. Ik heb heel veel goeie 

waarheidjes, die stop ik in mijn zwart-bruin-blonde K3schatkist. 

 

Ik heb het boek eerst zelf gelezen en vond het SUPER. Als zéér sensitief persoon (en ooit 

onderwijzeres geweest zijnde) kan ik beamen dat het iets is wat de wereld nu nodig heeft! Dankjewel 

dus om niet meer te zwijgen! Mijn neefje, voor wie het boek bestemd was, was meteen helemaal 

mee toen ik hem voorlas.  De tekeningen zijn ronduit prachtig. 

 

Ik heb je boek cadeau gedaan aan mijn oudste dochtertje voor haar 8ste verjaardag.  Ze is er 

helemaal weg van.  Ook ik vind de verhalen deugddoend en heel herkenbaar. Heel erg bedankt!  We 

hopen alvast op een tweede boek. 

 

Mijn zoontje zou elk uur van de dag een kaartje willen trekken.  Het geeft hem houvast door de dag. 

 

Twee weken geleden ontving ik jouw prachtige boek uit de handen van mijn lieve collega. De avond 

zelf al ben ik met het boek zelf reeds aan de slag gegaan met mijn eigen kids en Jef en Lily zijn er 

helemaal gek van. Ben het boek nu verder aan het uitpluizen, en ga enkele van jouw verhalen ook 

gebruiken tijdens de Snubbelbubbelse yoga-avonturen.  Sommige verhalen lenen zich immers 

supergoed om er een yogabelevingsverhaal rond op te bouwen. Zelf hou ik ontzettend van verhalen 

en heb ik wel al enkele boeken met helende verhalen in mijn boekenkast staan, maar wat dat van jou 

zo bijzonder maakt is de aantrekkelijkheidsfactor voor kinderen. Dank je wel voor deze verrijking! 

Mijn dochter bladerde in het boek en begon het eerste verhaal te lezen.  Na 4 zinnen moest ze 

hardop lachen, altijd een goed teken.  Maar wat me echt ontroerde was dat ze plots zei mama!, me 

aankeek, en heel verbaasd zei mama, dit verhaaltje gaat over mij   Ik wil maar zeggen … inderdaad, 

de verhalen zijn heel herkenbaar voor de lezertjes :) 

 

Wij zijn met onze meisjes naar de boekborrel van ‘Verhalen voor gevoelige oortjes’ geweest. Wendy, 

de auteur, straalt rust en vertrouwen uit. 

Kato (4) zeer uitbundig en oprecht, kroop op de schoot van Wendy om geconcentreerd te kleuren 

aan een tekening (van Katrien, illustrator) uit het boek. 

Alessia (5) zeer verlegen en behoedzaam, zat al snel mee aan haar tafel om een kaart te trekken uit 



het mooiste zakje kaarten. ‘Soms ben je droevig en dat is ok.’ Herkenning bij een kind. En een 

glimlach. 

Twee uiteenlopende karakters die zich herkennen in de verhalen en het concept van Gevoelige 

Oortjes. 

 

Hier thuis maken we er een gewoonte van om dagelijks allemaal 1 kaart te trekken uit het pakje 

kaarten. Het bezorgt ons als gezin een dagelijks moment van herkenning in de ander. Mooi. En 

krachtig. 

 

Mijn voorleespubliek (bijna 6 en 4 jaar oud) zit elke woensdagnamiddag met gretige oortjes te 

luisteren naar één van de verhaaltjes. Daarna wordt er gekleurd en geknutseld…. Heel leuk! Dikke 

proficiat van een bewonderende oma! 

 

Ik hoorde mijn kleinzoontje aan zijn mama uitleggen wat ze moet doen als ze verdrietig is.  Zo mooi. 

 

Mijn kleinzoon geraakt moeilijk in slaap.  Mijn vrouw las je elfentruc voor en hij is heel rustig en met 

een grote smile in slaap gevallen.  Nog nooit meegemaakt.  Het is een wonderlijk boek. 

Ik heb sinds maandag een gelukkigere dochter.  Dankjewel! 

 

Ik geniet elke avond samen met de kinderen bij het lezen van een van je verhalen. Echt knap werk! Ik 

kijk al uit naar een 2de boek? 

 

Mijn kleindochter (11) vond het  heel mooi en heeft met de oogjes toe meegeademd met Guppy en 

Eli en  daarna ook de vraagjes beantwoord.  Fijn!  Hartverwarmend! Gaf meteen een intro tot een 

aangenaam gesprekje tussen oma en kleindochter. 

 

Gisteren waarheidskoffer gelezen met margrietje vergeet me nietje. Gelachen en daarna een fijn 

gesprekje met Guust, kwam ik weer eens wat te weten … Echt mooi!! 

 

Lieve Wendy, vanavond aan ons dochtertje, Aline (7 jaar), ‘De Elfentruc’ voorgelezen. Wat voelt het 

een ongelooflijk voorrecht dat ik jouw verhalen met onze kleine grote meid delen kan. Zooo 

herkenbaar, zooo toepasselijk, zooo helend… Dankjewel lieve Wendy om jouw verhalen met de rest 

van de wereld te willen delen! Zovele kinderen, kinderen van nu, kinderen van toen, kinderen die nog 

komen gaan, zullen troost en verlichting vinden in het lezen van jouw boek. Mijn dochtertje en ik zijn 

ongetwijfeld één van hen, dankjewel! 

 

Het boek en de kaartjes met het ongelooflijk mooie zakje erbij, zijn vandaag al toegekomen. Ik heb er 

meteen gebruik van kunnen maken daar mijn zoon in tranen wakker geworden was na een 

nachtmerrie over pesten. Heel mooi, in alle opzichten. Zowel voor mijn eigen gevoelige zoon als de 

kinderen die ik coach via mijn werk zal dit pakketje ongelooflijk van pas komen. 

 

Ongelofelijk hoe goed jij je hebt ingeleefd in de belevingswereld van kinderen. Je gebruikt hun taal, 

veel humor en ik, als lezer, zie het allemaal voor me. 

 



Je hebt het heel vriendelijk en lief geschreven. Voor een kind moeten deze verhalen heel 

verhelderend zijn. 

Mijn kleindochter heeft je verhaaltjes mee naar haar juf genomen in de hoop dat ze ze wil voorlezen. 

Ze zou er veel kindjes mee kunnen helpen in de klas. 

 

Mijn jongste zoon is heel erg bezig met de opdrachtjes.  Ik ben veel te weten gekomen over wat er 

leeft bij hem. 

 

Lien vertelt aan zus Hanne en papa over haar waarheidsdoosje.  Ze vertelt wat het is en waarvoor het 

dient.  En plots zegt ze ‘wacht even, er is iets niet juist’.  En ze opent haar doosje, neemt het briefje 

met ‘ik kan niet goed rekenen’ en gooit het in de vuilbak.  Dat is niet waar zei ze, dus dat hoort niet in 

mijn waarheidsdoosje. 

 

Punten op 10 van Stijn (8 jaar), Kobe (9 jaar): 

• elfentrucje: stijn 9,5, kobe 8: goed verhaal om iets uit te leren, leuk 

• roodborstje: stijn 8, kobe 9: want je leert er echt wel iets heel goed uit! 

• eekhoornraad: stijn 10 (je kan er veel uit leren en het is een heel leuk verhaal, kobe 9: goed dat je 

er iets uit kan leren 

• verbeeldkleren: stijn 9 (leuk), kobe 7 

• waarheidskoffer: dit verhaal was echt op stijn zijn lijf geschreven. Hij had op dat moment last van 

pestgedrag en heeft niet direct punten gegeven want wou eerst uittesten of het wel echt werkte. 

De dag erna gaf hij een 10 want het werkt!!!! Kobe gaf 8 

• herinneringsgangetje: stijn 9, kobe 7. Ook hier heeft stijn bewust ‘afscheid’ kunnen nemen van 

zijn beste vriend in de kleuterklas, dat had hij tot nu niet gedaan 

• twee bruggetjes: stijn 10 (heel leuk verhaal), kobe 6 

• perfectiemieren: stijn 200%, kobe 6 

Krijg straks mijn kleindochter (8 jaar) hier voor enkele dagen. Ze kent dat eerste boekje bijna uit 

haar hoofd … en nog steeds moet ik daaruit voorlezen …   Hoog tijd dat ik een ander boekje 

heb!!!! 

 

 Ik heb het eerste boek reeds gelezen, te leen gekregen van een leerling op school. Ik ben 

zorgcoördinator. Jouw eerste boek is een topper! Zeker bruikbaar op school!        Ik twijfel dus niet 

over jouw tweede boek: knap en bruikbaar werk      

 

Ik begon vorige week in mijn nieuwe klas (1ste en 2de leerjaar) al een verhaal voor te lezen. Ze waren 

meteen super enthousiast en zouden graag dit boek in de klas hebben.Ik gebruik jullie verhalen 

tijdens kindercoaching, yoga, voor mijn kinderen thuis en op school (buitengewoon lager onderwijs). 

Kinderen reageren er zo goed op. Prachtige reacties en ze kunnen het zo mooi verwoorden. 

 

Ik blijf nog vaak een warm gevoel krijgen van jouw boeken. Als ik de juf van mijn kinderen hoor 

zeggen (en vermeld zie staan op het rapport), het bevertje heeft goed geholpen!!! 

Als ik mijn eigen leerlingen hoor zeggen: ik kan het of zit dit in mijn waarheidskoffertje? 

Zo mooi om te zien wat jouw verhalen doen met onze kinderen! 

 



Vorig schooljaar een heel jaar gewerkt rond de verhalen van gevoelige oortjes in de 

kinderyogalesssen. T was schitterend! Bedankt voor het geweldige materiaal om mee aan het werk 

te gaan! 

Ik gebruik reeds deze boeken en ja met veel enthousiasme en feedback. Er werden heuse 

lesvoorbereidingen aan gebreid maar met veel enthousiasme!!! De twee boeken zijn zijn voor mij 

schatten die ik niet loslaat. 

 

Mijn leerlingen kennen deel 1 en zijn steeds blij wanneer we rond een verhaaltje hieruit werken. Ze 

vragen geregeld wanneer we dit nog eens doen en passen de trucjes die ze hieruit halen toe in het 

dagelijks leven. 

 

Ik heb maandag een leuke les gegeven m.b.v. jouw verhaal van de waarheidskoffer! Mijn collega’s vh 

vierde hebben ze nadien ook gegeven aan hun klasje! 😁 Na de vakantie ga ik met een ander verhaal 

iets uitwerken rond scheiding of faalangst.  Heb al liggen stoefen bij mijn collega’s 😉  

 

Ik heb in de klas tijdens de toetsenperiode het verhaaltje van de bevers voorgelezen! De kinderen 

van het eerste zeiden vaak juf, ik kan het niet. Nu verwijs ik gewoon naar de bevers en hun gezichtjes 

klaren op! Natuurlijk! Even daarna: Juf, ik kan het nu wel alleen hoor. Geweldig toch? Nu ligt het 

boekje in het tweede! De collega’s zeiden: zo geef je kinderen een taal om moeilijke dingen 

bespreekbaar te maken! 

 

We hebben vandaag in de klas genoten van het kregelige egeltje. Straf hoe kinderen direct dingen 

ontdekken en zichzelf met hem vereenzelvigen! 

 

De kinderen zijn dol op je verhalen! Een echt toppertje dat boek van jou! 

 

Ik heb vandaag een toets gedaan van begrijpend lezen. Op het einde mogen ze altijd schrijven wat ze 

van de toets vonden. Ik vind dat je dit mag weten. Bij 1 kind stond er:  ik vond het een moeilijke 

toets, maar ik heb het bruggetje gebruikt en ineens was het gemakkelijk. Bedankt juf om het verhaal 

van het bruggetje voor te lezen. 

 

De elfentruc hebben verschillende kinderen al eens toegepast als ze boos waren of als hun 

mama/papa boos waren op hen om rustig te blijven. Ik vraag regelmatig welke tip uit de verhalen ze 

al toegepast hebben. 1 kind zei zelf dat ze de elfentruc aan de papa geleerd heeft en dat hij die moet 

gebruiken als hij weer boos wordt op de mama. Het zit echt in de leefwereld van de kinderen. 

 

Het was een verademing… Ik ga het zeker in mijn klas gebruiken…  

 

Ik heb je verhaaltjes voorgelezen in mijn klas.  Ze waren er helemaal weg van.  Achteraf kon ik een 

kind helpen met zijn boosheid door te verwijzen naar Guppy.  Het werkte meteen. 

 

 Zo mooi. Ik heb er weer tranen in mijn ogen van en kippevel. 

 

Ben deze namiddag al beginnen lezen…. Zalig hoe jij al die gevoelens mooi in woorden kan gieten. 

 



Een prachtig verhaal, heb zelfs een traantje weggepinkt. Herkenbaar ;-) 

 

Tijdens het voorlezen verschijnt er vaak een glimlach op mijn gezicht, bemerk ik. 

Je verhaal verwoord precies de tips die therapeuten in geval van faalangst geven, maar dan op een 

grappige manier. 

 

Er zit een duidelijke strekking in je verhalen. Toch is het niet vergezocht en je werkt er op een hele 

natuurlijke manier naartoe. 

 

Zelfs als volwassen vrouw zie ik alles helemaal voor me en voel ik mee met de personages omdat ik 

zelf zo’n kind was (ben). 

 

Ik heb heel erg geweend na het voorlezen van het leukeherinneringsgangetje.  Het luchtte op. 

Je gebruikt veel humor en je schrijft over deze tijd. 

 

Het leest prettig, ik hoef nooit terug te lezen omdat dingen niet duidelijk zijn. Zo’n verhaal is prachtig 

om af en toe in de klas voor te lezen. 

 

Je verhalen geven rust en houvast aan kinderen die af en toe het overzicht kwijt zijn. 

 

Prachtige beeldspraak. 

 

Ik heb de kaartjes altijd bij in mijn handtas.  Ik trek er eentje als ik ergens moet wachten of 

zomaar.  Ze toveren altijd een smile op mijn gezicht. 

 

Wat een boek…. Ik ben mezelf tegen gekomen !!!! Super gedaan en het ganse concept verdient een 

DIKKE pluim SUPER 

 

Ik kocht het boek om er met kinderen mee te gaan werken maar heb er al heel veel aan gehad voor 

mezelf en heb al veel reclame gemaakt 😉 Op lastige momenten komen vanzelf stukken uit je 

verhalen en dat helpt echt. Mijn familie die iets zegt dat me raakt en naar beneden haalt… past dit in 

mijn waarheidskoffertje? Nee dus weg ermee en gewoon verder. Twijfel of ik dingen wel goed 

genoeg doe… Komaan perfectiemieren, ingerukt mars dat ik verder kan. Zo fijn! 

 

Omdat ik tijdens het lezen steeds jouw gezicht voor me zie, wil dat zeggen dat de tekst echt helemaal 

van jou is, jij bent de tekst als het ware zelf. 

 

Ik zie dit boek als therapie voor gevoelige kinderen maar dan zonder dat ze dat in de gaten hebben 

want daarvoor is het te leuk. 

 

Ik kocht jouw boek en ben er al verslingerd aan. Ik werk er heel graag mee met de kinderen. Het is 

eerlijk, kwetsbaar, fijn, … Geen verhalen waarin kinderen plots hun angst als bij toverslag overwinnen 

… 

 



Ik ben deze morgen beginnen lezen. Er is tot nu toe geen enkel verhaal die me onberoerd laat. Hier 

ga ik zoveel kinderen kunnen mee helpen in mijn praktijk!  Ik kijk ernaar uit om hiermee aan de slag 

te gaan. 

De laatste maanden moet ik veel minder voorbereiding steken in mijn sessies omdat ik terug kan 

vallen op een uitgewerkt aanbod van 10 verhalen!!  Je doet het met inhoud en niet via bijna lautere 

methodiek. Dat is je kracht! 

 

Ik heb je prachtige boek cadeau gekregen van een HS jongetje dat ik als eindproject voor de opleiding 

kindercoach begeleid had. Wat een geweldig bruikbaar, leuk, gezellig, tof, inlevend, mooi 

geïllustreerd, … boek. Direct inzetbaar in de klas en in de praktijk ! 

 

Eén van de leukste en meest bruikbare kinderboeken die ik al gelezen heb! ‘Verhalen voor gevoelige 

oortjes’ van Wendy Janssens zet kinderen (en fantasierijke volwassenen) in hun kracht met originele 

beelden en leuke opdrachten. Supertip voor iedereen met gevoelige oortjes!  

 

Heel goed boek! Ik gebruik hem regelmatig in coaching of therapiesessies 

 

Ik heb deze week mijn eerste sessie gegeven aan een medecursist van de creatieve therapie en ik 

heb jouw krachtkaartjes gebruikt als vertrekpunt. Je hebt iets heel moois in de wereld gezet, het 

voelt aan als heel erg juist – telkens als ik je boek vastneem, voel ik tintelingen.  

 

Je bent waarschijnlijk al wel enkele keren naar de bibliotheek geweest op zoek naar een boek over 

slapen gaan, op het potje, nieuwe situaties,…. Boeken genoeg over alle mogelijke thema’s. Hetgeen 

nog ontbreekt is een boek waarmee je ook echt iets kan, meer dan enkele voorlezen. Goed nieuws, 

het boek bestaat en het is prachtig! 

 

Ik ben meteen met de verhalen aan de slag gegaan in de praktijk. Prachtig gewoon! En ik heb zelf 

traantjes voelen biggelen … zo helend voor mijn kinderhart.  Dank je! Ik kijk al uit naar je volgend 

boek. 

 

Jouw boek gaat mee in ieder workshop en het is wonderlijk! 

 

Ik ben volop aan het voorlezen uit jullie boek. Wat een geweldig boek. Ik vind het een prachtige 

aanvulling binnen mijn coach praktijk en voor mijn eigen gevoelige kinderen. Ik hoop dat jullie ook 

een deel 2 uitbrengen. We kunnen niet wachten. 

 

Ik heb een kei leuke coaching gehad over faalangst.  Ik heb hierbij je verhaal gebruikt over de twee 

bruggetjes.  Bedankt om deze hele mooie verhalen te schrijven.  Het kind in kwestie voelde zich beter 

na de coaching en heeft enorm veel aan het verhaal gehad.  Je doet dat super!  Kijk uit naar je 

volgende boek! 

 

Ik ben net gestart als Kinder- en Gezinscoach te Aarschot. Als leerkracht heb ik reeds enkele verhalen 

gelezen in de klas. Ze zijn erg mooi geschreven en herkenbaar. Ze spreken de kinderen aan. Ik ga dan 

ook zeker het boek gebruiken in de praktijk. Bedankt en nog veel succes! 

 



Elk verhaal van het eerste boek is relevant voor ons. Want na een trauma of een plots overlijden, 

komen kinderen die het met die thema’s al in de knoei zaten, er helemaal mee vast te zitten.  En dus 

zoeken wij voortdurend methodieken om er rond te kunnen werken. De verhalen en de kaarten zijn 

daar echt ideaal voor. Ik zie zelfs al poppen van elk figuurtje, om de sessies verder mee aan de slag te 

gaan. 

 

Binnenkort start ik naast de logopediepraktijk, een praktijk voor het begeleiden van hoogsensitieve 

kinderen. Ik vind het boek zo mooi, lief en herkenbaar geschreven dat ik het in de praktijk zeker zal 

gebruiken en ook zal aanraden aan de ouders! Bedankt en proficiat om zo’n mooi werk te brengen. 

 

Het blijft wat vreemd om een berichtje te sturen naar iemand die je nog nooit hebt ontmoet maar 

vandaag doe ik het toch even. Laat me beginnen met te zeggen dat ik jullie boek fantastisch vind, 

zowel voor mijn eigen kindjes als voor de kindjes in mijn kinderyogales. Maar vandaag kreeg ik 

dankzij jullie boek een fantastisch cadeau. In de kinderyogales werkten we vandaag rond de 

waarheidskoffer. De kinderen maakten hun eigen waarheidskoffer en die werden gevuld met allerlei 

kaartjes met waarheidjes die de kinderen voor elkaar hadden gemaakt. Ikzelf hielp met knippen, 

schrijven,… Tot er 1 van mijn schatten vroeg of ze ook iets in mijn koffer mocht steken. Binnen de 

kortste keren kreeg ik van de kindjes ook allerlei waarheidjes. Wisten zij veel dat mijn koffertje de 

laatste maanden heel erg leeg was geraakt. Ik stond perplex maar mijn hart en koffer is weer 

helemaal vol! Dikke merci dus van een dankbare kinderyogajuf. 

 

Sensitief vzw, An Michiels: Je boek zal zeker goed van pas komen tijdens de paaskampen voor 

gevoelige kinderen. Dankjewel! 

 

De situaties zijn heel herkenbaar voor gevoelige kinderen. Bovendien zijn het geen wazige, maar hele 

concrete situaties, die ook in het echte leven vaak voorkomen. 

 

Je brengt het heel luchtig, dat geeft kinderen letterlijk lucht!!!!. 

 

De vragen die je na zo’n verhaal aan ze stelt komen niet uit de lucht vallen, je verhaal is een 

leiddraad. Daardoor voor hen gemakkelijker te beantwoorden. 

 

Groei verder in je opdracht om kinderen en mensen te bereiken die hulp nodig hebben. Via deze 

verhaaltjes wordt het op een mooie en verstaanbare taal overgebracht. Heel belangrijk voor 

kinderen van deze tijd.  Doe zo verder, ze hebben je nodig. 

 

We vinden de verhalen prachtig. De verbeeldkleren sprak de oudste erg aan. En de opdrachten na elk 

verhaal zijn ook genieten, zowel voor hen als voor mij. 

 

Mijn oudste dochter (9) heeft de boeken bijna uit. Ze heeft ze met veel plezier gelezen en haalt er 

veel herkenning uit. Complimenten voor de boeken. 

 

Ze was 'blown away' ... echt wel. 

 



Ik heb je 2 boeken met heel veel plezier gelezen en wil ze graag kado doen aan een aantal jonge 

ouders van 'kinderen met gevoelige oortjes'. 

 

Bedankt voor zoveel steun bij het begeleiden van mijn kindjes! Jullie boekjes en bijhorende kaartjes 

zijn fantastisch. Ik leer er zelf ook nog veel van trouwens! 

 

Boek 1 gekocht voor mijn zoon (11j) zijn kerstcadeau, heb er al even in gepiept en de situatie's van de 

verhalen komen héél bekend voor ... ik weet nu al zeker dat hij er veel aan zal hebben, leuk dat er 

ook opdrachten na elk verhaal bij zijn. Dit boek zal een toppertje zijn in zijn boekenhoek 

De boeken zijn echt prachtig en zijn een beetje een soort bijbel voor mij tijdens sessies. De verhalen 

zijn echt zo toepasselijk. Elke keer als ik er eentje gebruik denk ik: Dit gaat écht over dat kind! 

Magnifique! 

 

Een must-have in elk gezin! 

 

De twee boeken liggen naast haar bed op het nachtkastje. Ik mag ze niet wegleggen en moet er altijd 

opnieuw uit voorlezen. 

 

Ik werk als gezinscoach heel veel met gezinnen met een kind met ASS of ADHD en raad hen 

regelmatig jouw boeken aan! 

 

G. is kei-blij met z'n parel van durf, gaat overal mee! 

 

Eindelijk hét boek voor hem gevonden! 

 

Ze kijkt erg uit naar boek 2. Deel 1 van verhalen voor gevoelige oortjes is op dit moment favoriet. 

 

Grote hulp bij de faalangst van ons dochtertje. 

 

Een zinvol cadeau om te geven voor Sinterklaas of kerst! 

 

Ik heb veel aan de verhalen gehad toen ik met anorexia worstelde. 

 

Bedankt voor de heling en de rust die ik en mijn en andere kinderen het afgelopen jaar in je boeken 

vonden. 

 

Het eerste boek is hier heel herkenbaar voor mijn zoon, hij vindt het leuke verhalen en herkent 

zichzelf in de situaties. Na elk verhaaltje bespreken we kort hoe hij het ook zo zou kunnen oplossen, 

hij gaat hierin volledig op.       TOP boek! We kijken uit naar het 2de.       PS leuk ook de extra's op je 

website! 

 

Mijn neefje vind je parel echt heel fijn! Hij gaat er een zakje voor haken of breien, want wil deze 

zeker niet kwijt geraken. Hij trekt ook nog geregeld een kaartje. 

 



Het verhaal van de twee bruggetjes was/is een steun in de voorbije jaren om niet op te geven, ook al 

ben ik geen kind meer … Dus het inspireert zowel jong en oud. Ik ben eigenlijk fan van elk verhaal      ! 

TOP!!! 

Dank je voor je prachtig, krachtig en inspirerend verhaal! De magische parel van durf, krijgt hier een 

mooi plekje. 

 

 Super verhaaltjes... zo mooi verteld en samen met mijn gevoelige kids gewerkt met de blaadjes. 

Ondertussen missen wij het boek in onze boekenkast. Heb hem uitgeleend en is niet meer terug 

gekomen.       We zijn zo benieuwd naar deel 2 om weer sterker te kunnen staan in onze 

schoentjes....        

 

Ik vind dat elke leerkracht deze boeken zou moeten kunnen gebruiken in de klas. 

 

Iedereen zou deze boekjes moeten lezen, zo mooi! Ik vermeld ze ook in het eindwerk dat ik over HSP 

aan het schrijven ben. 

 

Ik heb het 1e deel al gelezen met mijn oudste zoon, een aanrader! Benieuwd naar deel 2! 

 

Deel 1 maandenlang uitgeleend in de bib om te gebruiken in mijn klas...zalig boek en benieuwd naar 

deel 2. 

 

Al eentje van de bib gelezen, zijn echt goed om over prikkeltjes en zo te praten. 

 

Ik ben al superfan van boek1! Leuk te zien dat er een vervolg is gekomen! 

 

Wij hebben ze alle 2 en zijn er fan van! 

 

Het was een super cadeau, men nicht is heel blij met de boeken en de kinderen hebben er al heel 

veel geniet van gehad! Xx 

 

De boeken zijn echt een aanrader om te kopen. Na elk verhaaltje zit er een kleine ‘doen opdracht bij. 

Er worden vragen gesteld die betrekking hebben op de inhoud van het verhaaltje en die kinderen zelf 

kunnen beantwoorden. Hier is het een echte hit! 

 

Onze dochter van 7 kan niet meer zonder haar twee boeken: Verhalen voor gevoelige oortjes. Het 

helpt haar enorm. We kunnen na het lezen heel goed praten over wat er allemaal in haar hoofdje 

omgaat.      

 

Absolute aanraders, allebei! De jongens kiezen thuis altijd deze boeken er tussen uit. 

 

Mijn leerlingen VSO eerste jaar met autisme begrijpen de verhalen. Veel herkenning, ‘dat is precies 

zoals ik me voel’. 

 

Ik lees beide boeken veel voor mijn hooggevoelige dochter. Voor mijn praktijk voor Hooggevoelige 

strong- willed kinderen zijn ze ook heel fijn. Leen ik ze even uit aan een ouder, heb ik een verdrietige 



dochter. Ik zal er dus meer moeten kopen of winnen zodat er nog meer gezinnen van kunnen 

genieten! 

 

We hebben het boek nog maar pas en we hebben nog niet alles gelezen maar wij vinden het 

schitterend! Boek ging gisteren zelfs mee naar school om aan de juf te laten zien. Het verhaal van de 

bevers is onze favoriet! 

 

Ondanks nog maar 5 jaar was ze dadelijk mee! Ze reageert heel goed en herkent de situaties ... straf 

toch!! Collega was echt onder de indruk. Mama en dochter zijn in de wolken!!! 

 

Ik gebruik deel 1 regelmatig met cliëntjes! Wat een succes!        Ik ben fan. 

 

Mijn dochtertje zat er al direct in te lezen... Gekregen van een lieve collega.. Echt een mooi boekje. 

 

Als ik dit boek lees, dan denk ik 'eindelijk'. Eindelijk iemand die neerschrijft wat alle kinderen zouden 

moeten horen ... 

 

Als ze ergens mee zit, vraagt ze om te kijken of er een verhaaltje is met dat thema. De boeken zijn 

echt haar houvast. 

 

Jouw boeken zijn een bron aan inspiratie!! Ik heb ze al aan velen aanbevolen. 

 

Als ouder en hspcoach ben ik er meteen in beginnen lezen. Ik moet zeggen dat ik soms tot tranen toe 

ontroerd was van deze prachtige verhaaltjes... 

Als ze in een vriendenboekje moet invullen welk boek haar favoriet is, vult ze altijd gevoelige oortjes 

in. 

 

Een kei harde aanrader voor alle hsp (en ook niet hsp) kindjes! Heel mooi geschreven. Heel 

herkenbaar (Warre begon na twee zinnen al te zeggen die is zoals ik). Hele mooie tekeningen. Wij zijn 

fan!  

 

We hebben ondertussen al meer dan 10 verhalen gelezen uit je boeken en vinden ze een grote 

meerwaarde als inspiratie om met bepaalde situaties om te gaan. Het geeft ons ook een nieuwe taal 

waarmee we dingen snel kunnen verduidelijken of bevragen. bv. Heb je last van 

perfectiemieren?  Zijn het dingen die in je waarheidskoffer zitten?   

De knutselopdrachten zorgen voor het bezinken van het verhaal en een dieper nadenken over wat 

hen verder kan helpen. Onze twee dochters doen dit na het verhaal er graag bij! 

 

Je hebt evergreens geschreven. 

 

Door uw eerste boek begint ze stilaan over haar gevoelens te praten. Ze heeft helaas al een 

behoorlijk rugzakje maar mede dankzij uw boek is ze stilaan aan het openbloeien. We genieten bij 

het samen lezen en hebben achteraf leuke, knusse babbelmomenten. Dank je wel!Ik ben heel erg blij 

met je boeken! Ik lees ze heel erg vaak met mijn zoon van 7 en ik gebruik ze ook regelmatig in de 

kinderyogalessen en ouder/kindyoga, die ik geef in mijn kinderyoga-praktijk.  



 

De verhalen bieden zoveel mogelijkheden om rond te werken. Ze zijn zowel op sociaal-emotioneel 

vlak, maar ook op creatief vlak een mooie inspiratie! 

Ik ben alvast fan en gebruik haar verhalen zowel thuis, als in de klas en in mijn praktijk. Prachtig om 

te zien hoe kinderen de boodschap in de verhalen aanvoelen. 

 

ik ben van in het begin fan van je verhalen en heb er al heel wat kinderen maar ook mezelf en 

vrienden mee geholpen en er in mijn enthousiasme al veel reclame voor gemaakt .  

 

Toch even zeggen dat ik jouw eerste boek heel vaak gebruik. De kinderen uit mijn praktijk zijn heel 

enthousiast over je verhalen. Ze lenen zich ook heel goed om er verder creatief mee aan de slag te 

gaan. Ik ben benieuwd naar de nieuwe onderwerpen in je tweede (en derde) boek. 

 

Het zijn dankbare verhalen om mee aan de slag te gaan en ik geniet telkens opnieuw van de eerlijke 

en diepgaande gesprekken die je met kinderen kan hebben na het lezen van deze verhalen. Elke keer 

opnieuw een kadootje om te koesteren. 

 

Jouw verhalen lenen zich heel goed om een kinderyoga of ouder-kindyogalesje rond te weven. Heel 

inspirerend! 

 

Ik ben al even weg van dit boek. Het is een handig werkinstrument om moeilijke thema's toch speels 

en creatief aan te reiken. Bovendien zijn de opdrachten een mooie aanzet om zelf creatief verder aan 

te vullen. Een aanrader voor gevoelige luisterende oortjes. 

 

Ik ben in heel mijn carrière in het onderwijs nooit zoiets wonderbaarlijks tegengekomen. Ik snap niet 

hoe je het doet, maar doe vooral voort.  

 

Ik heb vorig schooljaar kennis gemaakt met deze boeken via een vriendje van mijn klas. De boeken 

hebben hem erg geholpen.  

 

Heerlijke boeken die standaard een plaatsje hebben in de praktijk. 

 

Enthousiaste fan van het eerste uur van de verhalen voor gevoelige oortjes en al veel kinderen en 

ouders hiermee kennis laten maken. 

Ik heb ze zelf en koester ze heel erg en mijn meisjes ook. 

 

Sinds dat ik mijn eigen kinderboek heb gemaakt ben ik verliefd geworden op deze prachtige 

kinderboeken waar zoveel liefde en effort in zit, maar ook juist diepe boodschappen in verwerkt. 

Ik werk graag met muziekjes om de kinderen te stimuleren in het kritisch denken. Het is dan ook 

geweldig dat bij de verhalen uit 'verhalen voor gevoelige oortjes' muziekjes horen. 

 

Super goeie boeken, veel inspiratie uit gehaald voor de therapie. 

 

Ik heb je schitterende boek met mijn dochter meegegeven naar school. Ze zijn fan. 

 



Wat een geweldig boek dat eerste. Toen ik dat kocht was ik net gestart met mijn eigen kleinschalige 

praktijk. Dit boek heb ik heel veel gebruikt. Dus kan ik niet wachten totdat ik het tweede boek zie! 

Het zijn super leuke boekjes, de kindjes zijn er dol op! 

 

Wij vinden beide boeken echt zalig. Ik vond de waarheidskoffer als volwassene zelf ook heel 

waardevol. 

 

Mijn dochtertje van 8 heeft autismespectrumstoornis en aandachtstoornis en heeft 4 jaar geleden 

haar papa verloren. Door jouw verhalen begrijpt ze rouw, ontprikkelen, enz. waarvoor dank. 

Wij hebben heel veel aan de boeken en de kaartjes !! 's morgens is het eerste werk een kaartje 

trekken en voorlezen, daarna zoeken we het verhaal dat erbij hoort en lees ik het verhaal voor. het is 

net als 'bidden' vind ik maar dan anders ... Minne kijkt er elke dag weer naar uit. 

 

'Omdat we zelf zoveel tips en kracht halen uit uw boeken willen we er ook één schenken aan onze 

vrienden.' 

 

‘Wendy, ik ben zooooo blij met je boeken! Ik heb ze gekocht nu ik met de opleiding Kindercoach 

bezig ben, maar onze eigen jongens vinden ze ook geweldig! De verhalen leveren prachtige 

gesprekken op, zo waardevol. 

 

We hebben nog lang niet alle verhalen gelezen, maar ik weet nu al zeker dat ik deel 3 ga bestellen 

wanneer deze uit is!’ 

 

Erg mooi en bruikbaar! Al onze kinderen luisteren er graag naar. 

 

Hallo, ik wilde eigenlijk gewoon laten weten dat ik enorm enthousiast ben over het boek. Wij kochten 

afgelopen zaterdag het 2e boek en vanavond heb ik met onze zoon van 11 jaar het verhaal van de 

Tipi Toppie gelezen. Zo fijn hoe dat aansloot bij de worstelingen van mijn kleine piekeraar! Dankjewel 

hiervoor! 

 

Ik las op Facebook als tip je boeken en besloot ze te halen in de bibliotheek vooraleer te kopen. We 

hebben ze nog maar een weekje.  

Vandaag moest zoonlief naar het ziekenhuis voor buisjes te plaatsen. Was al derde keer en zoon had 

niet echt angst. Tot in operatiekamer hij het masker op kreeg en dit vond ie niet fijn. Ik zei hem laat 

ons de elfentruc doen en hij had zijn ademhaling direct onder controle en alles ging heel vlot. 

Het was zo een mooi moment om te zien. Ik kon hem echt zien ontspannen. 

We hebben nog niet alles gelezen, maar die elfentruc betekende op korte tijd al zoveel. Zoonlief wil 

de boeken kopen om bij ons te hebben en daar kan ik alleen maar bij aansluiten 

Ik wou je gewoon even graag bedanken met dit verhaal.  

Zowel zoonlief als moeder hebben hier veel aan en gaan hier nog veel aan hebben denk ik. 

Dankjewel en fijne feestdagen 

 

Ik kijk uit naar je derde boek. Deel 1 en 2 heb ik al en deed ik al meerdere keren cadeau.     Prachtige 

warme verhalen met kleurrijke fijne illustraties. Je woorden schilderen de verhalen levensecht in mijn 

fantasie... en ik ben geen kind meer            . Ze geven ook ruggesteun of duwtjes ... Top! 

https://www.facebook.com/verhalenvoorgevoeligeoortjes/inbox/10216085449162726/?notif_id=1570103935003303&notif_t=page_message&mailbox_id=877304675652875&selected_item_id=1644738754


Weet...hoe belangrijk deze verhalen zijn voor velen. Dikke pluim! 

 

We zijn enorm fan van de boeken en hebben ze al regelmatig gebruikt. Ook nu in tijden van Corona is 

het een fantastische manier om op afstand met de kids aan de slag te gaan. We maakten reeds een 

voorleesfilmpje over zorgen voor het slapengaan en boze dromen. De verhalen in het derde deel 

over strong-willed/blijven doorgaan en vervelen zijn er twee waar we nu zeker extra naar uitkijken. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

Feest!!!! Eindelijk pre-orderen!!! 

In deze corona-tijden, waar ze het toch wel moeilijk mee hebben, is het boek iets leuk om naar uit te 

kijken. 

 

Onze meisjes en ik kijken er al een tijdje reikhalzend naar uit en zijn zeer nieuwsgierig. Jouw verhalen 

zijn zeer geliefd hier bij mijn meiden. 

 

Ik ben echt blij om het derde boek van jou te kunnen bestellen! 

 

We kijken ernaar uit om quality-time met jouw boeken te beleven. 

We hebben hier met z’n allen afgeteld naar dit moment. 

 

Wat heb ik hiernaar uitgekeken! 

Ik heb hier 2 grote fans. 

Hopelijk kan ik de geplande fonkeldagen met jouw verhalen erin laten doorgaan binnenkort. 

 

Boek 3 net aangekomen. Dikke merci!!! Wow, prachtig gedaan weeral. En die tattoos zijn een zalig 

idee. 

 

Het eerste wat me opviel dat het zo zacht aanvoelde, ook de pagina's voelen heel aangenaam aan. 

We hebben het boek uitgebreid geaaid. Ik heb Gutte het eerste verhaal laten kiezen. Hij kan 

natuurlijk nog niet lezen maar hij duidde het verhaal van de schakeltje aan. Dit is heel toepasselijk op 

ons leven. Door corona zitten we volop in schakeltijd en dat voelt eigenlijk goed aan desondanks het 

trieste dat het ook allemaal meebrengt. 

 

Dank je voor je prachtige boek! Echt een cadeautje uit de kosmos!       

 

We hebben er al bijna elke avond uit gelezen. De verhalen zijn heel herkenbaar en toepasbaar, zeker 

in deze tijden geven ze extra hulp om om te gaan met alle gevoelens en gemis. 

 

We hebben het boek ondertussen goed ontvangen en al enkele verhalen gelezen. 

Het is echt zo prachtig! We waren al fan van boek 1 en 2 en nu dus ook van boek 3      . 

Ik heb hier reeds boek 1 en 2 en ik vind ze zo mooi... Ik moet dan ook boek 3 kopen. Veel te 

benieuwd en ik ben ervan overtuigd dat het weer betoverend zal zijn. De kaft ziet er in ieder geval 

veelbelovend uit. 

 



Wow, tranen in mijn ogen na het voorlezen van schichtelichtje. Er is iets met deel 3 dat ik niet kan 

beschrijven...   Dat gevoel dat ik heb. Zo kloppend. Maar ook heel groots... 

In onze praktijk werk ik zo graag met jouw boeken. Ze zijn een lust voor de oogjes en oortjes van heel 

wat cliënten!  

 

Ahhh zo fijn om de dag zo te starten als je zo enthousiast kan worden van iets wat een ander zo mooi 

heeft gemaakt.  

 

Ik leerde je boeken kennen via de kinderen uit de klas. Wat een geschenk! 

 

Een pluim voor de vlugge levering van een witte envelop met een bijzonder stickertje…       

Lizzie schildpad dumpte wat rugzakjes aan de wat-waslijn in de tuin der herinneringen… 

Ik bewaar een schitterend  rugzakje dat ik in mijn hart draag       …de aankoop van dit bijzondere 

boek  verhalen voor gevoelige oortjes deel 3. (deel 1 en 2 koesterde ik al) 

 

Het is zoveel meer dan verhalen en tekeningen. De verhalen maken je hart warm en laat mij weten 

dat wat ik ervaar en voel wel ok is. Dit boek steunt kinderen en volwassen in de  moeilijke weg die ze 

soms bewandelen. Ik ben GROTE FAN! 

 

Dankjewel  Wendy voor de kleur, je glimlach die je in je verhalen  dropt, je handgeschreven mooie 

woorden… en de prachtige illustraties van Katrien Benaerts. Jullie zijn TOP… Dikke proficiat met dit 

pareltje (van durf      ) 

 

Ik had de 3 boeken samen aangeschaft en was meteen verliefd. Ik heb dan ook meteen de directie op 

mijn werk (bijzondere jeugdzorg) op de hoogte gebracht en deze hebben dan ook meteen de boeken 

aangekocht zodat zo veel mogelijk kinderen met een zware emotionele rugzak toegang hebben tot 

deze boeken. Dank u wel om zo mooie verhalen te schrijven waardoor deze kinderen een 

makkelijkere manier vinden om over hun emotionele 'blauwe plekken' te kunnen praten. 

De tattoos zijn aangekomen. Dank u wel! Zowel Margo als Lander hebben onmiddellijk hun 

knuffelknopje geïnstalleerd. 

 

Margo is daarna ook zo snel als ze kon op haar fiets gesprongen om de tattoos naar haar juf te 

brengen. Ze hebben afgesproken dat ook de juf haar knuffelknopje ging installeren. En je gelooft het 

nooit … die knuffelknop werkt echt. 

Meer nog, … het lijkt alsof je dit boek speciaal geschreven hebt voor Margo. De wat-waslijn kon niet 

beter uitgelegd worden en plots kan Margo aangeven welk rugzakje ze beter aan de waslijn kan 

hangen. Bovendien brengen we elke avond een bezoekje aan het dromenpaleis. Fouten maken is nog 

steeds een probleem bij haar maar na de ideeënfontein zag ze wel in dat je soms veel moet 

proberen. Nu zegt ze soms al eens: ik zal het misschien nog eens moeten proberen. En dan heb je 

nog dat schattige konijntje, Flopsie. Sowieso haar favoriet, want die is een beetje zoals mij hé 

mama?. 

Dus … een dikke dank u wel voor al die mooie verhalen, en prachtige tekeningen, zelfs ik droom er 

helemaal bij weg. 

 

 



 

De kinderen krijgen elke maandag en dinsdag les adhv jouw boeken en/of yoga en massagekaarten. 

Ze vinden de verhaaltjes zalig en genieten van het rustmoment in de klas waar ze dan ook nog eens 

iets uit kunnen ze leren. 

 

De andere 2 worden hier bijna dagelijks gebruikt voor coachings waar ik de ouders deze boeken ook 

adviseer en voor mijn jongste die er nog steeds van geniet              

 

Ik gebruik ze momenteel vooral voor mijn dochter van 8 die heel vaak worstelt met haar gevoelens 

en deze niet kan uiten. De verhaaltjes helpen haar echt. Ze komt tot rust door de erkenning die er in 

zit voor haar en af en toe 'lost' ze ook eens iets over zichzelf of hoe ze zich voelt in bepaalde situaties. 

Ze leest de verhaaltjes ook niet zelf, ze wil ze voorgelezen krijgen (wat ook wel fijn is). Soms staat ze 

er ook voor open om de opdrachtjes te doen die er bij horen. Geweldige boeken! Iedereen zou deze 

moeten hebben      

 

Het zijn fantastische boeken met stuk voor stuk geweldige, bruikbare en mooie verhalen. Het leuke is 

dat ze voor iedereen van het gezin (6 jaar tot 41 jaar) bruikbaar zijn. De verhalen bieden een zeer 

gepaste ondersteuning om in het dagelijkse leven toe te passen. Het zijn prachtige teksten en 

adembenemende illustraties. 

 

Mijn meisje van bijna 7j noemt ze de verhalen uit de eerste boeken de verhalen over haar. Ze is 

hoogsensitief en vindt er veel steun en erkenning in. Vertelt er ook over tegen haar vriendjes (als ze 

hen weer mag zien) en geeft ze tips uit de boeken. Ze zou er veel mee zijn en ik als mama lees er heel 

graag uit voor.        

 

Wij hebben boek 1 en 2 ook. Mijn gevoelige dochtertje van 7 heeft er heel veel aan. Soms zoekt ze 

zelf een verhaaltje op om even weer wat herkeninning te lezen en wat hulp te krijgen uit de 

verhaaltjes. Wij vinden het top boeken die ook nog eens erg mooi zijn vormgegeven. 

 

Ik heb al de vorige boeken en ook de kaarten bij de eerste editie. Ze zijn al veel gebruikt bij mijn 

zonen Luka en Lars met zorg. Ik gebruik ze ook veel in mijn buitenschoolse opvang. 

 

Wij hebben het andere boek in No time uitgelezen. Mijn oudste HSP strong willed dochter de 

verhalen fantastisch, het biedt haar vertrouwen in alles wat ze mee maakt in haar leven... #lovethem 

 

We hebben de 2 eerste boeken en onze dochter vraagt soms zelf naar de verhaaltjes. Ook de 

nadenk- en doe opdrachten na elk verhaal zitten goed in mekaar! Ik kijk uit naar het 3de boek! 

 

Als juf heb ik de eerste twee boeken ook in mijn klas en gebruik ik die regelmatig. De kinderen zijn er 

dol of en verwijzen er zelf regelmatig ook naar bij bepaalde situaties! 

 

Wij hebben boek 1 en 2 en hebben hier al veel plezier en hulp aan gehad. Hij herkent zich zelf in veel 

van de verhalen en de besprekingen nadien mag ik zeker niet vergeten hier vraagt hij steeds zelf 

achter... 

 



Wij hebben hier nr 1 & 2 samen met de krachtkaartjes! Ze helpen onze dochter (& mama      ) op 

heel wat momenten. De verhalen brengen op een hele fijne, zachte manier krachtige boodschappen 

die ook echt blijven hangen! Na mijn opleiding zal ik deze boekjes ook heel graag in mijn praktijkje 

gaan gebruiken, nr 3 mag bij ons dus zeker niet ontbreken      

 

Wij hebben deel 1 en zijn er super tevreden van. Ons dochtertje van 6 is hsp en heeft autisme.. ze 

vindt ze helemaal geweldig en kan er niet genoeg van krijgen. Wordt er helemaal rustig van. 

                

  

Dit zijn boeken om te houden en niet meer weg te doen....Boek 1 haal ik regelmatig boven in de klas 

en thuis...heerlijk om te vertellen en nadien een nabespreking te doen dan hangen de kids helemaal 

aan mijn lippen. Benieuwd naar de thema's uit boek 3. 

 

Ik gebruik deel 1 en 2 met veel plezier in groep 4 tot en met 7. De kinderen vinden veel herkenning 

en luisteren met plezier! 

 

Schitterende boeken! Hier komt er eentje tot rust bij verhaaltjes waar hij zichzelf in herkent.. soms 

wel confronterend.. maar echt mooi en goed geschreven. 

 

Ik ben alvast erg fan van boek 1 en 2 wat we met onze school destijds bij jou aangekocht hebben. 

Onze boeken zijn terug te vinden in de gevoelenskoffers op school. Deze zijn uitleenbaar aan het 

volledige schoolteam van lkrn., ondersteuners, studenten, vrijwilligers,....  

 

Men dochter wordt nu 15 en dit zijn nog steeds haar favoriete boeken die haar regelmatig steun 

geven.       

 

Had ik die boekjes maar gehad toen ik klein was! Maar nu lees ik ze voor aan mijn zoontjes en die 

vinden ze zooooo mooi! Ze denken hier ook echt over na, en we praten dan nog wat! Zalig !  

 

Leuk boek voor in de klas mee aan de slag te gaan. Deze verhalen geven herkenning aan de 

gevoelens waar kinderen mee zitten. Ze illustreren ook de verschillende bijzondere talenten en 

eigenschappen die iedereen van ons in zich heeft en hoe je deze kunt inzetten. Echt iets voor onze 

school, die dagelijks inzet op de verschillende talenten van kinderen. Een warm hart voor iedereen 

     

 

Zo blij! Prachtige boeken. Het was voor onze dochter van 8 een openbaring. Bij het horen van deze 

verhalen, zei ze op een gegeven moment. Mama, al die verhaaltjes gaan precies over mij. Zo blij dat 

ze zich begrepen voelt. Enkele verhalen zijn zo goed blijven hangen, dat er op moeilijke momenten 

naar verwezen kan worden. Wij zijn helemaal fan! 

 

We hebben reeds de 2 andere boeken en deze helpen mij als mama vaak op weg om bepaalde 

dingen aan haar uit te leggen. Want dit is niet altijd evident om dit in kindertaal te verwoorden. Ze 

herkent zichzelf vaak in deze verhalen. Confronterend soms       

 



Wou je ook laten weten dat ook de juf van M. al heel veel van jouw boeken heeft genoten. (ben fan 

van het eerste uur)  Zoveel bij het voorlezen voor haar eigen kindjes thuis al bij het bespreken van de 

verhaaltjes met mama's. 

Wanneer ik ook maar kan, ik blijf jouw boeken promoten! 

 

We vinden de kaartjes zo tof. Ik had ze nog nooit gezien, ik wist wel dat ze er waren en hoe de mooie 

zakjes gemaakt werden. Maar ik wist niet dat het zo'n toffe kaartjes waren. Nina (en ook ikzelf) 

nemen soms een kaartje. Heerlijk! 

 

Gisteren ons pakje ontvangen. Vandaag kunnen openen in alle rust en aandacht. Zo ongelofelijk fijn 

om zoiets bijzonder en moois te mogen ontvangen op de manier zoals ze gesigneerd zijn en de parel 

en de tattoos zijn een enorme hit. Ze heeft via een chatsessie een klasgenootje en vriendin van haar 

het uitgebreid getoond en ze willen verbonden zijn door er samen een te dragen. Briljant, zoiets 

kleins en toch verbindend. 

 

Waauw, hoe goed zijn deze verhalen geschreven. Ik heb alleen nog maar de bevers en de parel van 

durf voorgelezen en het gekke is dat mijn zoon automatisch linken legt met zichzelf. Zo moet ik het 

verhaal van gitti vertellen met zijn naam en zijn probleem. 

Ben nu al dankbaar en blij dat ik de de 2 boeken gekocht heb. Ze gaan hier zeker hun steentje 

bijdragen . De parel van durf is ook een schot in de roos. Het biedt een houvast, een veiligheid! 

Bedankt om zo mooi maar toch simpel een verhaal te brengen! Heel knap werk. Ikzelf ben leerkracht 

en sta in een eerste kleuterklas en denk dat ik ga proberen om het verhaal te vertellen maar dan veel 

eenvoudiger en desnoods met popjes. Het is te waardevol en te mooi om die boodschap niet mee te 

geven... 

Je boeken zijn echt top! Ik gebruik ze in de yogalessen en lees ze ook met mijn jongste zoon. Om het 

in zijn woorden te zeggen: de verhalen zorgen voor magie en rust in zijn hart. 

 

Ik kocht een tijdje geleden de verhalen voor gevoelige oortjes 2. Het sloeg niet direct aan, tot nu!  

Men zoontje (8j) kwam het tegen in de kast en sindsdien wil hij elke avond meer. Hij is heel gevoelig 

en heeft het vaak moeilijk en dus vind ik het heel hartverwarmend als hij plots zegt dat hij in zijn 

winkeltje een potje glitters is gaan halen om door te zetten, of moed te verzamelen..... zo mooi! Hij 

sluit dan echt zijn ogen en begint te strooien. Hij put er echt kracht uit! Dank je wel daarvoor!!  

Ook zijn broertje van 6, de stoere kerel hier, luistert stiekem mee en als we onze tentakels 

ontprikkelen is het een waar feest. Je boeken zorgen hier voor zo veel moois!!!  

 

Ik heb je eerste 2 boeken al cadeau gedaan aan de 2 jongens van mijn oudste dochter. De verhalen 

zijn zo mooi, dat ze er allebei altijd aandachtig naar luisteren als ik ze voorlees, ook de illustraties zijn 

bijzonder mooi. 

 

Het meest recente met weerom prachtige verhalen en tekeningen. Prachtig het verhaal van de 

rugzakjes van de schildpad , de mooimaker, ... ik heb de twee die ik had alweer uitgedeeld aan 

opvoeders.       

 

Ik kijk er helemaal naar uit om in september aan de slag te gaan met deze schitterende verhalen!! 

 



Gisteravond heb ik met mijn kids alvast erg genoten van het verhaaltje van de mooimaker. Het was 

zo fijn om nadien ook even te lijst met eigenschappen te overlopen en te horen welke kwaliteiten 

mijn kindjes zichzelf toekennen. Meestal benoemen ze wat ze niet goed kunnen, gisteravond was dat 

anders. Bedankt voor je mooie boek! 

 

Via een therapie van mijn oudste zoon hebben ze verschillende verhalen gelezen uit deel 1. Vorig jaar 

heb ik deel 1 gekocht. Echt een super mooi boek. Heel praktisch! En zo herkenbaar       

 

Ik heb het eerste boek reeds in bezit en ben er helemaal verzot op. Ik zou zoooooo graag dit boek 

winnen om het in te zetten in men klasje waar ik les geef aan kinderen met emotionele- en 

gedragsproblemen. De kids zijn verzot op verhalen en kunnen zich dan helemaal inleven in het 

personage. Fingers crossed. 

 

Ik heb deel 1 & 2 al. Geweldige boeken      om voor te lezen en rond te werken in je klas       

 

Ik heb de eerste 2 delen in mijn klas staan en ik gebruik ze regelmatig. Dit schooljaar was er een 

grootouder gestorven. Om mijn leerling hierin te begeleiden, heb ik 'de lelieweg' voorgelezen en 

meegegeven. Dit heeft haar echt geholpen. 

 

deze boeken zijn een wonderlijke hulp voor hooggevoelige kinderen. Mijn dochtertje heeft ze alle 3 

en ook de krachtkaartjes. 

 

Via via kreeg ik een exemplaar van jouw eerste boek in handen. Ik gebruikte enkele verhalen bij een 

blind jongetje en dat was een groot succes.  

 

Ik heb net de opleiding kindercoach succesvol afgerond. Tijdens mijn opleiding maakte ik kennis met 

jouw verhalen en ik stelde bij mezelf vast dat er in ieder verhaal wel iets was dat me ontroerde of 

deed glimlachen. Verhalen voor gevoelige oortjes zijn dus must-haves. 

 

De verhalen zijn herkenbaar en super toepasselijk. Onze kinderen gaan regelmatig met een parel van 

durf en een maanmeermintattoo op stap. Zo mooi om te zien hoe helpend ze zijn . 

 

Prachtige boeken. Onze kinderen vinden ze geweldig en de kinderen van de yogalesjes vinden de 

verhalen ook leuk en heel herkenbaar. 

 

Prachtige boeken! Groot succes bij ons. Kinderen herkennen veel in de verhaaltjes en het heeft hen 

rust en vertrouwen. 

 

Geweldige boeken! Heel herkenbaar voor de kinderen. Ze kunnen er bij bepaalde soort van 

gevoelens en gedachten ook zelf terug naar verwijzen. Heel fijne ervaringen mee, zowel met de eigen 

kids als kinderen in de klas!! 

 



Heel fijne boeken, kom je jezelf ook soms tegen. Kindjes hebben er veel aan. Mijn kleinste kan door 

de figuurtjes te vergelijken met haarzelf beter verwoorden hoe ze zich voelt. We hebben ze alle 3. 

Echt een aanrader. 

 

Héle fijne boeken. Ik las ze thuis voor mijn eigen kids, daarna tijdens de kinderyogales of in de klas en 

nu in mijn praktijk. Blijvers dus       

 

Alle 3 de boeken zijn juweeltjes      mijn dochter haalde hier al vaak steun uit bij het omgaan met 

haar HSP. ZEKER een aanrader! 

 

Geweldige verhalen: hebben er veel aan voor onze Dochter van 5 

 

We hebben deel 1 recentelijk aangeschaft. Voor onze hooggevoelige dame erg fijn. Leuke en 

aansprekende verhalen met leuke vragen om door te praten met elkaar en tot een kern te komen als 

je dat wil. 

 

Ik ben een groot fan van uw boeken , de eerste twee vond ik al geweldig! Ik gebruik ze om mijn eigen 

kinderen uit voor te lezen en ik gebruik ze met veel plezier tijdens mijn lessen Zedenleer !  

Een tijdje geleden hebben we jouw boeken ontvangen en samen met mijn dochter van 7 ben ik er al 

fanatiek in aan het lezen.  

Wat mooi om te zien hoe je de boodschappen hebt vertaald naar een manier waarop ze voor 

kinderen goed te begrijpen en heel pakkend zijn.  

Ik ben er heel blij mee en ga ze straks ook zeker gebruiken in mijn coachingstrajecten met kinderen.  

De mooie persoonlijke boodschappen maken het extra af. Dus nogmaals dank hiervoor! 

We kijken al uit naar deel 4      .  

 

Ik heb net het verhaal van het leukeherinneringsgangetje aan mijn dochter voorgelezen. Ze vindt het 

heel mooi en vooral Gloria en de lieve mol. Ik merkte na 1 blz al dat de zinnen in het verhaal de 

mooie gevoelige oortjes van mijn dochter raken. Dit is het begin van nog heel veel mooie verhalen, 

want ik heb de 3 boeken in één keer aangeschaft. Wendy nog bedankt voor de snelle verzending, je 

lieve persoonlijke woorden in het boek en de leuke cadeautjes bij twee boeken. Ik raad iedereen 

deze boeken aan. 

 

In de praktijk gebruiken we deze boeken regelmatig. De voorlees/doeboeken zijn er voor kinderen 

van 6 tot 11 jaar. Op een zeer laagdrempelige manier worden thema´s zoals faalangst, pesten, 

verlies, hooggevoeligheid,... belicht.  

Dankzij de opdrachten en liedjes bij het boek kun je op een speelse manier toch over moeilijke 

thema´s in gesprek gaan met het kind. De kinderen krijgen therapie zonder dat ze het echt in de 

gaten hebben, want daarvoor zijn de boeken veel te leuk! 

 

De wat-waslijn ... wat een prachtig verhaal. Prachtige sessie gehad met een meisje van 12. De ideeën 

komen om er een workshop van te geven op de DROOMZOLDER  

Knap hoe je dit geschreven hebt       

 



Ik ben héél diep geraakt! Het lijkt erop dat er een einde komt aan de relatie met mijn vriendin! 

Gisteren stuurde ze me een bericht waarin ze me het leukeherinneringsgangetje voorlas! 

Prachtig en herkenbaar! 

We kunnen er beide mee verder! 

 

Soms moet je eens zot doen en vandaag is zo een dag. 

Ik ga voor het heel pakket gaan met krachtkaartjes en extraatjes. 

Ik heb uw website bekeken, gelezen en nog eens en nog eens en telkens opnieuw krijg ik sprankels in 

mijn buik. Dat is een goed teken, dus ik denk dat dit iets zeer moois is om met anderen te delen. 

 

Via een collega raakte ik bekend met jouw boeken. Ik moet eerlijk toegeven dat ze me zo raken dat ik 

er haast verliefd op geworden ben. Graag zou ik het volledige pakket willen bestellen. Ik ben ervan 

overtuigd dat ze niet alleen bij zullen dragen aan mijn persoonlijke groei, maar ook zeer geliefd en 

zinvol zullen zijn bij de leerlingen in mijn school (ik werk als psycholoog in het buitengewoon 

onderwijs met kinderen met autisme). Een dikke proficiat met je schrijfwerk en doe zo verder! 

 

De verhalen zijn ook zooo mooi. Mijn zoon is 6 en zeer prikkelgevoelig (hsp en uhb) en vraagt er 

iedere avond weer om, zo mooi!!!  

Het zijn weer prachtige verhalen! (Heb het zelf direct helemaal uitgelezen ) 

Kijk stiekem al uit naar deel 4       

 

Ik ben helemaal fan van deze boeken! Ze zijn op vele vlakken inzetbaar, thuis, op school, bij de 

ondersteuning,.. 

 

Vandaag voor het eerst 2 verhaaltjes gelezen. Mijn zoontje ging in zijn gedachten naar de 

wolkenwinkel, nam er 3 potten en toen hij de glinsters inademde hoorde ik hem zuchten en is hij in 

slaap gevallen! Nooit gedacht dat de boekjes zo goed voor hem waren! Vanaf nu nemen we elk ook 

elke ochtend een kaartje bij het ontbijt. Wat een meerwaarde voor ons gezinnetje! Heel erg bedankt 

ook voor de persoonlijke boodschap in de boekjes en de speciaal voor hem uitgezochte oranje parel 

van durf! X     

 

Ik zou het cadeau doen aan mijn cliënten, volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze zijn gek 

van het eerste boek. Door jullie boek komt er ook een belangrijke vorm van communicatie, verhalen 

die wij nog niet kenden uit hun verleden, zowel zij als wij leren zoveel bij dankzij jullie boek... 

 

In augustus 2018 kwam ik in contact met de wondermooie en hartverwarmende boeken van 

gevoelige oortjes. Deze brachten weer de eerste rust, structuur en verbinding in ons gezin. De 

boeken hadden een helende werking op ons allemaal. Er zaten ook kaartjes bij met aanmoedigende 

boodschappen die de nodige duwtjes in de rug gaven samen met de parel van durf. 

 

Ik vind je boeken echt prachtig en ons dochtertje begrijpt nu ook op een speelse wijze dat ze anders 

is maar niet alles om haar heen hoeft te transformeren maar als je alles in goede harmonie in goede 

banen lijd de samenwerking van grote kracht is.  

Chapeau voor jou en je prachtige werk. 



Ik geloof niet in toeval, maar de parels die je hebt meegegeven zijn echt op maat voor mijn kids. Kan 

ze elk hun lievelingskleur geven. ;)  

Ik kende jouw boeken al, had deze al een aantal keer via de bibliotheek ontleend. Eindelijk de stap 

gezet om ze zelf aan te kopen en geen moment spijt van! Ze zijn super! Hartelijk bedankt! 

 

Ikzelf ben ondersteuner in het onderwijs en gebruik deze boekjes vaak om te werken met kinderen. 

 

Ik vind je werk fantastisch. Dankjewel voor zo’n mooie begeleiding aan zoveel kinderhartjes en de 

mama’s genieten mee van de erkenning! 

Heel erg bedankt om deze boeken te schrijven! Ik kreeg al tranen in mijn ogen toen ik het eerste 
verhaaltje las. Deze boeken en kaarten gaan een hooggevoelige mama helpen met haar 
hooggevoelige jongens. 
 

Het zijn parels van boeken! Ik werk als psychotherapeut en vind het een geschenk om deze boeken te 
hebben. Ook mijn kindjes zullen hier later (ze zijn nu nog te jong) genieten van deze boeken. 
 

Twee jaar geleden heeft de vlinderjuf haar met twee van de verhalen doorheen de laatste weken van 

haar 2de leerjaar geloosd.   

 

Het is pas sinds een aantal weken dat de kindjes precies klaar zijn voor dit boek en ze luisteren altijd 

zo aandachtig als ik een verhaal voorlees. Ze voelen zich niet altijd even gemakkelijk bij het 

beantwoorden van de vragen, maar dat toont volgens mij net dat het toch onderwerpen zijn waar ze 

zich in kunnen terug vinden. 

 

We namen het eerste boek al een keertje mee uit de bib, Saartje heeft zo genoten van de verhalen 

en de bijhorende opdrachten … dank u wel voor dit bruikbaar, mooi en nuttig materiaal! 

Ook mijn leerlingen in de praktijk met leerproblemen zullen hiermee aan de slag kunnen, zo kunnen 

we op een luchtige manier toch over allerlei emoties praten en oplossingen zoeken.  

Het eerste boek vinden wij allemaal prachtig. Het helpt de kindjes om beter in het leven te staan. 

Met dank hiervoor! De illustraties zijn ook erg mooi! 

Met veel deugd ben ik beginnen lezen in je mooie boek. Super knap zeg! Herkenbaar en toegankelijk 

voor vele kinderen, bruikbare tips voor mama en juf! 

Ik wilde je bij deze laten weten dat ik je boeken echt super goed, leuk, mooi, werkbaar en zoveel 

meer vind...!:-)) 

Mijn kinderen  ( 8 en 10 jaar), proefkonijnen, zijn wild enthousiast! 

De persoonlijke zinnetjes die je erin schreef zijn hartverwarmend en de glinstersteentjes zijn uniek!! 

Ik kijk ernaar uit jouw boeken te gebruiken in mijn praktijk! 

 

De waarheidskoffertjes vielen in de smaak, ook de dagen nadien ging het er nog over op school. 

Bedankt voor de leuke workshop. 

 

Ik wil je wel in de bloemetjes zetten met de prachtige boeken. Mijn kindjes in de praktijk hebben er al 

veel plezier aan beleefd. Ik gebruik ze nu ook op school. Superfijn om mee te werken.  



Ons dochtertje heeft onwijs veel aan je boeken en ik heb het hier voor elkaar dat haar school jou 
boeken ook hebben aangeschaft op mijn aanraden.  
 

Parel van durf verteld aan een 8-jarige met verrassende inzichten voor haar tot gevolg... Zalig om de 

boeken achter me te pakken en open te klappen op het juiste verhaal, op het juiste moment... 

 

Parel van durf vandaag voorgelezen en opdrachten gemaakt. Wat een mooie inzichten kwamen er bij 

deze meid. Dank je wel      

 

We hopen stiekem op een volgende boek. Dan staan we toch weer als eerste in de rij om dit te 

kunnen bemachtigen.         

 

We zijn nu bezig met het eerste boek en ik vind het echt fantastisch. Een van de betere zelfreflectie 

boeken voor kinderen wat ik al heb tegen gekomen. 

 

Zooo mooie boekjes. Ik heb de 2de gekocht toen Iza last had van nachtmerries. Samen met een 

mooie dromenpotje en een rozenkwarts blijven de monsters nu al een jaar buiten       

Ik ben ook grote fan van de boeken! En ze stelt ook vaak vragen na die verhalen. Ik vind het wel 

belangrijk om over zo'n thema's te praten       

 

Ik had net gisteren met mijn jongste het verhaal over de bevers gelezen. Ik had het boek uit de bib 

geleend en mijn oudste had erin zitten lezen en ze zei: dat van de bruggetjes moet Mila zeker lezen! 

Omdat ik het boek zaterdag terug moet binnen leveren in de bib hebben we gisteren het verhaal van 

de 2 bruggetjes gelezen. Het was een mooi moment om met haar de vraagjes te overlopen, en ja, zij 

had ook soms zo stemmetjes zei ze. 

Hopelijk kan ze, zeker met uw boodschap, zich altijd het lied van de bevers herinneren als ze het 

moeilijk heeft. 

 

Ik wil je even heeeeeeel hartelijk bedanken voor de drie fantastisch mooie boeken       

S., onze jongste dochter van 7 jaar, gaat door een hele mentaal-zware periode en jouw boeken 

helpen haar en ons als gezin enorm! Jouw verhalen geven veel h()erkenning, inzichten en ook taal 

aan verschillende emoties en belevingen. We 'werken' er dagelijks mee. We genieten samen van de 

voorleesmomenten, maar ook om erna na te denken en te filosoferen over wat het met haar/met 

ons/met anderen doet. En hoe we ermee aan de slag kunnen gaan, wat voor haar zou werken, of wat 

zij denkt dat voor anderen zou kunnen werken. 

We hebben intussen ook 1 boek aan de juf uitgeleend, ook zij is ermee aan de slag gegaan.  

Bovendien helpt het wel dat zij ook 'onze taal' begrijpt       

Dus: normaals heeeeeel hartelijk bedankt      

 

De boeken zijn vandaag reeds aangekomen. Ik werd helemaal vrolijk toen ik de eerste verhaaltjes las. 

Heerlijk! Een beetje licht in deze verdrietige tijd. Dankjewel voor je verhalen en de vlotte levering!  

 

Wat een mooi cadeau, prachtige prenten, adembenemende verhalen! Merci voor de tips van de 

extra's! Bedankt voor de zorg. 



Na het eerste verhaal (de glimworm) vroeg ze of ze even in mijn armen mocht liggen als een baby. Ze 
heeft zo zeker een kwartier in mijn armen gelegen.  
Na het tweede verhaal (het roodborstje) zei ze jammer dat ik er niet in mag schrijven  (ze dacht dat 
het van de bib was). Toen ze wist dat het van ons was, begon ze direct de vraagjes te  beantwoorden.  
Ze voelt zich duidelijk beter begrepen en meer geborgen. 
 

Wat een leuke en mooie verhalen. Het overtrof al mijn verwachtingen en die waren best groot       .  
Ik heb voor de komende jaren verhalen voor mijn kinderyogalessen en speeldagen. 
 
Ik had voor mezelf boek 1 gekocht en dit voor onze kindjes voorgelezen. Elke avond opnieuw kozen 
ze dit boek tot we alle verhaaltjes achter elkaar uit hadden gelezen. Ik heb er zelf ook ontzettend van 
genoten en vind het ook heel dankbaar en waardevol dat kinderen op deze manier al van jongs af 
aan handvatten en een spiegel krijgen over en voor zichzelf.  Ook ik ontdek soms nog nieuwe tips 
voor mezelf! :) 
 
Hartelijk dank voor de mooie boeken. Ik heb ze gisteren gekregen, en ze zijn werkelijk heel mooi en 

educatief, ik zal ze zeker veel gebruiken in mijn praktijk. 

De voorbije week het verhaal van Izzy's tocht voorgelezen. De boodschap van het verhaal is toch 

meerdere keren terug ter sprake gekomen in de klas. De kinderen vonden het een supermooi 

verhaal. (leeftijd 6-7jaar). Deze week is ook een dierbaar iemand overleden van één van de kinderen. 

Ook nu kon ik weer teruggrijpen op dankbaar materiaal! Deze boeken zijn echt een meerwaarde in 

de klaspraktijk! Dikke dank je wel! 

 

Het boek is geweldig en brengt echt de rust in men zoontje zijn hoofd        Tof dat ik deze aankoop bij 

je kon doen       

 

Ze hebben vandaag de twee boeken gekregen        super blij ! 

Meteen alle prenten bekeken en ze wilden natuurlijk snel de tattoos zetten 

Maar ik zei dat we eerst het verhaal gingen lezen dat bij de tattoo hoort 

Dus met vier gezellig in de zetel, ze hebben heel geboeid geluisterd van begin tot einde. Dan allemaal 

bad in en daarna een tattoo 

We hebben dan ook nog met ons 4 (de drie kids en ik) in de keuken met onze ogen toe zitten duwen 

op onze tattoo. En ja ze voelden een lekkere warme knuffel in hun hart! 

Eigenlijk is dat ongelofelijk hoeveel verhalen dat er per boek zijn hè. Ze zijn zoooooo vol hè, zoveel 

waarde. 

Ik was aan het denken om ze over een paar jaar door te geven aan mijn petekindje maar die boeken 

gaan hier nog veel te lang blijven denk ik       

 

Dankzij jullie verhaaltjes heb ik een laagdrempelige toegang bij de kinderen in de praktijk 

ergotastisch. Het is zo fijn als ze doorheen de therapie terug beginnen over de tippie of mijn lichtbol 

schijnt eventjes niet meer of mijn boos orkest speelt.... 

Bedankt voor het fijne materiaal!       

 

De verhalen zijn zo prachtig, ik lees ze samen met mijn zoon en ze helpen ons echt om samen te 

praten, elkaar te begrijpen en ze helpen vooral mij om mijn oude verdriet een plekje te geven. Dank 

je wel voor deze prachtige verhalen! 



Noor is nog maar 2,5 jaar, maar ze vindt de verhalen geweldig! Wanneer we moeten voorlezen voor 

haar, komt ze 8 op 10 keer met 1 van jouw boeken aandragen      

 

We zijn grote fan van je verhaaltjes en lezen ze elke avond! Ook de opdrachtjes horen er dan bij en 

dat geeft onvergetelijke momentjes! 

 

Na boek 1 en 2 kijken onze kindjes Elise (7) en Hannelore (5) al een tijdje uit naar de komst van boek 

3. Zij luisteren ook zeer regelmatig naar de liedjes. 

Onze oudste dochter Elise leest tegenwoordig elke dag in jouw boeken. Zij wordt op 15 februari 

geopereerd en is er heel zenuwachtig voor. Als troostcadeautje zouden we haar graag je derde boek 

geven. Je verhalen zijn een echte steun voor haar. Vorige week moest ze een beetje huilen van de 

stress voor haar spreekbeurt. Ze zei toen ’s avonds: mama, ik heb de bevers niet luid genoeg laten 

roepen… Gelukkig mocht ze na de speeltuin van juf Daya opnieuw proberen. De bevers hebben haar 

helemaal naar de overkant begeleid en ze kwam trots met 9,5/10 naar huis! 

Bedankt voor je warme verhalen. Ik kijk zelf ook al heel erg uit naar je 3de boek! 

 

Wij genieten thuis sinds een aantal weken van deel 2 van jouw boeken. Het is ontwapenend voor 

mijn zoontje, troostrijk voor mijzelf als mama en bovenal verbindend door samen te lezen en te leren 

over al wat het boek biedt. 

 

Mijn dochter heeft jouw boekjes gekregen voor haar verjaardag. Wat een zaligheid. Ik lees nu extra 

graag voor. Gewoon omdat ik merk dat de verhaaltjes blijven hangen. Zowel bij haar als bij mezelf.  

 

Prachtige boeken, ik weet niet wie het meeste ervan geniet, ik of mijn zoon. Maar ze zijn echt 

geweldig voor ons. Verschillende van de verhalen boden meteen een oplossing voor verschillende 

dingen waar we al maanden mee worstelden. 

 

Ze zijn prachtig. Reeds toen ik de doos opende kon ik de fijngevoelige energie die deze boeken 

dragen voelen. Sprankelend, fijn, diepgaand, heerlijk en ooooh zo herkenbaar. Inderdaad deze 

boeken brengen mijn dochter, wat ik nodig had vroeger. En dankzij haar kan ik er nu alsnog mee aan 

de slag. Ik wil je ook bedanken voor je vlotte service en behulpzaamheid. Een echte aanrader.      

 

Ik bestelde vorig jaar al boek 1 en 2 en ze worden hier zo goed onthaald dat we er ook een vriendje 

blij mee willen maken. De bevers uit boek 2 hebben ons al zo vaak geholpen, bedankt! :-)  

 

Lieve Wendy, een hele week werkten we rond ‘dans je gelukkig’. Naast de traditionele dans en 

knutsellessen gaven we ook elke groep elke dag een ‘geluksles’. Vertrekkend vanuit een bepaald 

thema: zelfvertrouwen, rust in je hoofd, zorgeloos, positieve gedachten en straalkracht gebruikten 

we jouw verhalen elke dag als inleiding voor het thema.  Dit gaf een extra dimensie en inleving aan 

onze oefeningen. Dank je wel voor je prachtverhalen en de sterkte van je metaforen! Ze waren een 

absolute meerwaarde voor de kinderen van de lagere school.  

 

De twee bruggetjes, een prachtig verhaal met een krachtige en zeer begrijpbare boodschap in mijn 

eerste leerjaar. Tim hangt in het groot op in mijn klas en regelmatig verwijzen we naar Tim. 



Via de lifecoach van mijn vrouw konden we al eens kennismaken met het eerste boek. Onze jongste 

zoon van bijna 11 zit vaak met angsten en onzekerheden. Als ik hem een verhaaltje voorlas uit jouw 

boek, was hij helemaal mee en hij vond het super. De vraag om nog een verhaaltje voor te lezen de 

volgende avond bleef dan ook niet lang uit. 

We zouden deze 3 boeken heel graag zelf kopen. Ook wij weten niet altijd hoe we moeten reageren 

als hij ergens mee zit, maar met behulp van deze boeken kunnen we hier met hem toch beter over 

praten. 

Fantastische, leerrijke en met momenten ontroerende boeken voor gevoelige oortjes! Top werk! 

 

Een half jaartje geleden kocht ik jouw eerste GevoeligeOortjesBoek. Heel degelijk, warm, bruikbaar 

voor mijn startend praktijkje! 

 

Boek ontvangen. En wat voor een fantastisch boek!!! Ik kan al niet wachten om aan de slag te gaan!  

Ik heb het boek en de krachtkaartjes ontvangen. Heel erg bedankt! We hebben ze meteen 

uitgeprobeerd en mijn dochter koos 2x hetzelfde kaartje (terwijl ze opnieuw waren geschud), echt 

heel bijzonder! 

Even om je te laten weten dat het pakket netjes en mooi verzorgd toegekomen is. Ik ben blij verrast 

en verwonderd van de mooie verhalen, het super mooie creatieve en met liefde gecreëerde geheel. 

Ik heb mijn eerste verhaal al gebruikt bij één van mijn jongere cliënten en het sprak onmiddellijk aan. 

Zo dankbaar voor deze schat aan verhalen. Weet dat ik al super dankbaar ben voor dit erg bruikbare 

materiaal! 

De ‘ik kan het’ brug aan het bouwen als reminder in de praktijk. Dikke merci voor de inspiratie en 

fijne insteken. Ik zag al vaak het zelfbeeld van kinderen groeien vanuit jullie verhaaltjes.        

Als psycholoog kwam ik via collega’s in aanraking met jouw boeken, en ik ben er sinds dag 1 helemaal 

weg van! Echt waardevol om mee te nemen in begeleiding van kinderen. 

Ik heb vorige week een heel mooi en ontroerend klasmoment gehad met de kinderen van mijn klas 

vertrekkend vanuit je verhaal van de beverbruggetjes. Dank je wel! Die boeken hebben voor mij en 

mijn klas een steen verlegd! 

 

En bedankt voor de hele mooie en inspirerende boeken, ze zijn prachtig in alle opzichten. Ik ben fan!  

Hallo Wendy, we hebben voor onze dochter (nu 9j) vroeger al boeken deel 1 en deel 2 aangekocht. 

Zij is enorme fan en we hebben vandaag ontdekt dat er ook een boek 3 is (en 4 volgend jaar!!). De 

verhalen zijn prachtig, je hebt hiervoor echt een talent. Bedankt om ze neer te schrijven en onze 

dochter hiermee te helpen. Ze herkent zich in de verhalen en ze koestert ze enorm! 

 

Onze dochter vindt Guppy fantastisch. Het herinneringsgangetje helpt kinderen met gescheiden 
ouders uit mijn klas. Dank voor ALLES. 
 
De boeken zijn echt prachtig en hebben onze kids al zo vaak geholpen hun gevoelens te herkennen. 
En ze zo ook leren te uiten. Dus een oprechte dankjewel! 
 


