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Gebruik van het verhaal

Dit verhaal werd ontwikkeld om het belang van reflectief handelen en
reflectieve supervisie te benadrukken, en om hulpverleners die 
werken met gezinnen te helpen nadenken over de manieren waarop
we de relaties van kinderen met hun zorgfiguren centraal kunnen
stellen en versterken. 

Je mag dit verhaal gebruiken in het kader van training, maar je mag 
het niet bewerken of verspreiden. 
• Zorg ervoor dat enkel de titelslide is toegevoegd aan je handouts, 

als je die hebt
• Zorg ervoor dat het verhaal geen deel uitmaakt van je handouts of 

ander trainingsmateriaal, en dat je het niet online plaatst. 



Er waren eens 2 O’s, Grote O en Kleine o.



Ze waren beiden O’s maar hadden zoveel meegemaakt 
dat ze soms, als ze naar zichzelf of elkaar keken, geen O’s 
meer zagen maar iets heel anders.



In ieder van hen zat liefde, want ze hielden echt van elkaar. 
Alleen was het soms moeilijk om doorheen alle blutsen en 
builen aan de buitenkant de liefde aan de binnenkant nog
te zien. Maar ze was er.  



Ze probeerden om met elkaar verschillende O-spelletjes te spelen, 
zoals rollen,…



dicht tegen elkaar kruipen om te knuffelen,…



Maar dit lukte vaak niet en één van de O’s rolde dan boos weg.



Op een dag kwam een andere O voorbij, en zag de twee O’s en de 
moeilijkheden die ze hadden. Deze O zag er mooi en rond uit en je 
kon de liefde helder zien.



“Oh arme Kleine o”, zei Nieuwe O. “Rollen met Grote O gaat niet
goed hé. Ik kan je helpen rollen en zal dat ook doen.”



“We zullen rollen en rollen tot je weer rond bent en al je blutsen en 
builen verdwenen zijn.”



“Umm hmm” zei een stem achter Nieuwe O. Het was Vierkantige O.



“Ik denk dat je te snel rolt. Kleine o heeft Grote O al. Als Kleine o met 
jou wegrolt, hoe zal Grote O zich dan voelen?”



“Hoe zal Kleine o zich voelen?”



“Waar zal dit heen gaan? Uiteindelijk zal Kleine o terugkeren naar
Grote O. En wat dan?” 



“Maar”, zei Nieuwe O, “Grote O staat vol blutsen en builen en kan
daardoor niet goed rollen. Ik kan goed rollen en ik kan Kleine o leren
hoe het moet.”



“Hmm” zei Vierkantige O. “Ik denk dat je te snel rolt. Laat ons even 
wat tijd nemen. Leun maar tegen mij zodat je niet wegrolt en laat
ons eens wat dieper kijken.”



Zo gezegd, zo gedaan. Nieuwe O leunde tegen Vierkantige O. Het 
was goed om daar te leunen. Nieuwe O stopte even met rollen en 
samen keken ze dieper en dieper en dieper. En weet je wat ze 
dan zagen?



Liefde. Ze zagen liefde.



“Oh, ik zie hun liefde”, riep Nieuwe O blij!



“Ja,” zei Vierkantige O, “en nu gaan we hen helpen om dit terug te zien.”



“Want hun liefde zal helpen om hun blutsen en builen te verzachten
zodat ze weer samen kunnen rollen en knuffelen. Misschien niet
perfect, maar tenminste wel samen.”



EEN NIEUW BEGIN



Translation process

• Translator team: Leen Van Vlierberghe, Marlies Wintmolders, Tara 
Santens, Guy Bosmans, Nicole Vliegen

• Each member of the translation team first made his/her translation  of the 
story individually.

• All five translations were brought together in one document
• Based on this document the team worked together towards the best 

possible translation of each slide separatly and the story as a whole
• We decided to stay as closely as possible to the original text (this also 

served as our ‘rule of thumb’ to make decisions or choices between 
comparable translations)

• We decided to label the O’s as characters and used their proper names 
throughout the story: Big O, Little O, New O and Square O (in Dutch). 


