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Wil je weten waarvoor kinderen en jongeren naar de Kinder- en Jongerentelefoon bellen? Lees dan Omdat 
ze het waard zijn. Dit boek bevat enkele van hun anonieme en moedig vertelde verhalen. De auteur liet hen 
zelf aan het woord, waardoor de werking van de Kinder- en Jongerentelefoon heel concreet tot leven komt.

Vergis je niet. Dit is niet zomaar een verhalenbundel. Elk verhaal is een persoonlijke getuigenis. Daarom is 
het kleine briefje dat bij het boek zit geen overbodige luxe. Ik citeer:

Een verhaal uit dit boek kan soms heel beklijvend zijn omdat je ofwel zelf in zo’n situatie zit, omdat 
je ook iets ergs hebt meegemaakt of gewoon omdat je een gevoelig iemand bent. Word je triest van 
een verhaal of voelt het verhaal beklijvend aan (alsof het aan je vel blijft plakken) en kan je er 
moeilijk afstand van nemen, dan raden we je aan het boek een tijd opzij te leggen. Dat is niet flauw 
of zwak. Wij noemen dit ‘zorgen voor jezelf’. Je zal merken dat, wanneer het beter gaat, je het boek 
vanzelf weer opneemt om verder te lezen.

Waarover deze verhalen dan wel gaan? Over thema’s zoals angst, depressie, echtscheiding, pesten, ver-
liefdheid en zelfverwonding. Je begrijpt meteen waarom de waarschuwing in dit boekje bijgesloten is. Het 
is trouwens niet de bedoeling dat je deze verhalen vrijblijvend leest. Om dat te vermijden heeft de auteur 
doorheen het boek voor een vijftal ‘verwerkingsopdrachten’ gezorgd:

 Doener: zet aan tot actie
 Denker: zet aan tot (zelf)reflectie
 Durver: daagt de lezer uit om op zoek te gaan naar de best mogelijke manier om iets aan iemand 

duidelijk te maken.
 Wist je dat: geeft enkele speciale weetjes
 Slip of de tong: helpt elke durver op weg naar de best mogelijke manier om iets te zeggen

Dit boek kan helpen om deze thema’s in een klas bespreekbaar te maken. Daarvoor heeft men twee 
reeksen lessen ontwikkeld (voor de 3e graad basisonderwijs en voor de 1e graad secundair onderwijs) die je 
gratis kunt afhalen van http://www.kjt.org/omdatzehetwaardzijn. Men heeft er bewust voor gekozen om 
deze lessenreeksen niet te laten gaan over de hierboven vermelde thema’s, maar wel over de 
gemeenschappelijke deler ervan, de weerbaarheid van het kind of de jongere.

Een absolute aanrader!
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