
Lesfragment: het oproepen van compassie (les 7) 
 

Vraag de kinderen of ze aan mensen of dieren kunnen denken die het moeilijk hebben: 
bijvoorbeeld die ziek zijn, verdriet, pijn hebben of waarbij iemand net overleden is. Spreek dit 
met de kinderen door. Schrijf de naam/namen van de mensen en dieren op het bord. Welk 
gevoel komt er dan op? Misschien zeggen kinderen wel dat ze het zielig vinden, of dat ze 
medelijden hebben of dat ze dat ook wel eens gevoeld hebben (medegevoel). Vertel de 
kinderen dat we wensoefeningen voor hen gaan doen.  

 Doe nu een aandachtsoefening om rust in elk kind en in de klas te krijgen.  

 Eventueel kun je een handmassage doen, waarna ze de handen op het hart leggen, zodat 
de wensen meer uit het hart komen: 
 Wrijf de handpalmen tegen elkaar aan, zodat ze warm worden 
 Wrijf een aantal keer met je rechterhandpalm over de rug van je linkerhand en wissel 

daarna om; dus met je linkerhandpalm over de rug van je rechterhand 
 Wrijf beide handen om elkaar heen 
 Wrijf voor de laatste keer de handpalmen tegen elkaar 
 Doe beide handen een eindje uit elkaar en ervaren of je energie (warmte) tussen hun 

handen kunt voelen 
 Leg je handen op je hart 

 Noem de naam/namen van de mensen en dieren. Misschien kunnen sommige kinderen 
de gezichten van de mensen/dieren in hun hoofd zien. Spreek met de kinderen de 
volgende wens uit, dat het zaadje van compassie vormt.  
“We wensen dat het met …….. (naam mens/dier) beter mag gaan”. Je kunt de wens 1,2 of 
3 keer doen. Dan ga je naar de volgende mens/dier die je vooraf besproken hebt en spreek 
je wens weer uit. Die wens vanuit je hart, noemen we compassie of medegevoel. 
Misschien kun je ook een goede wens voor dieren doen en kinderen die in Nederland en 
andere landen wonen. Wie weet lukt het je om een mooie wens voor alle levende wezens 
(dieren en mensen) op aarde te doen 

 Nabespreking. Wat en hoe voelen de kinderen zich nu nadat ze deze wensoefeningen 
gedaan hebben? 
Herhaal nog even dat compassie of medegevoel een gevoel is waarbij je aan iemand denkt 

die het moeilijk heeft en waarbij je vervolgens wenst dat het beter met die persoon of dier 
mag gaan. 
Deze oefening zou minstens één keer per week, bijvoorbeeld op maandag op het rooster 
moeten staan, om kinderen met compassie in aanraking te laten komen.  
 


