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Een hutje in de hemel is een verhalenbundel met een duidelijk doel: kinderen dichter bij zichzelf te brengen. 
Of zoals de auteur het zelf zegt:

Kinderen die in deze tijd geboren worden, zijn vaak erg gevoelig. Ze staan open voor indrukken 
vanuit de grotemensenwereld, maar ook voor gevoelens die vanuit de binnenwereld komen, de 
veilige wereld van het innerlijk weten. Ze willen graag aangesproken worden op hun eigenheid, op 
de persoon die ze willen zijn, niet op de persoon die ze moeten zijn. Weten wij volwassenen we ze 
willen zijn? Weet het kind wie het wil zijn?

Ieder kind brengt bij zijn geboorte een doosje met juweeltjes mee. Hoeveel en welke, dat weet 
alleen het kind. Maar het kan er vaak niet bij komen. Wij kunnen het kind helpen dat doosje open te 
maken door het stellen van vragen die een beroep doen op zijn fantasie- en belevingswereld. Alle 
verhalen eindigen daarom met een paar open vragen. Met deze of met zelfbedachte vragen kunnen 
de diepere lagen in het kind worden aangeraakt. Geef het kind alle ruimte, zonder te oordelen. (blz.7)

De bundel bevat acht verhalen. In elk van die verhalen staat de zoektocht van een kind naar Zichzelf 
centraal. Zowel het goede als het slechte krijgt een plaats. Alle verhalen hebben een sterk filosofisch-
mediterend karakter. Hierdoor is het volgens mij belangrijk dat het kind alle verhalen onder begeleiding van 
een volwassene leest en verwerkt. Anders gaan ze aan hun doel voorbij. En blijven het moeilijk te 
begrijpen, esoterische vertellingen (en dit is niet negatief bedoeld).

De auteur benadrukt het meditatieve karakter van de verhalen door er een mandala bij te plaatsen. Het 
kind mag deze zelf inkleuren. Het is jammer dat de auteur de betekenis ervan niet in het boek vermeldt. Dit 
zou de extra dimensie van de verhalen benadrukken. Nu lijken het kleurplaatjes zonder meer. Daarom het 
volgende:

De Mandala (Sanskriet voor cirkel) is een generieke term uit de Tibetaanse kunst en het Tibetaanse
boeddhisme voor een plan, kaart of geometrisch patroon dat metafysisch of symbolisch de kosmos 
uitbeeldt. Het concept heeft een hindoeïstische oorsprong, maar wordt ook veel in het Tibetaanse
boeddhisme gebruikt. Een mandala, en in het bijzonder het midden, kan tijdens de meditatie
worden gebruikt als object om de aandacht op te richten. De symmetrische geometrische vorm 
zorgt ervoor dat de aandacht automatisch op het midden wordt gericht. (Wikipedia)

Een mooie verhalenbundel waarbij ik graag een uitgewerkte handleiding had gezien.
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