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rood kapje aandoet dat
achter de voordeur ver
stopt zit. En zo zit het stof
fen boek (met z’n 26 bij 26
cm toch vrij groot) vol ver
rassingen: hoe de wolf
Roodkapje verslindt en de
jager haar een bladzijde
verder redt, is gewoon ge
niaal en lokt bij de mama’s
op de redactie ook heel wat
ah’s en oh’s uit. De rits
waarmee je het boek rond

omrond sluit, sust onze
vrees de koek te verliezen
die door het verhaal mee
reist naar grootmoe en het
houdt de losse deeltjes sa
men als je het boek bij de
handvaten meeneemt. Al
leen: onze kleuter met pa
nische wolvenangst heeft
de wolf meteen in een an
der tasje opgesloten, zodat
Roodkapje als hij er niet bij
is achter de rits in haar

boek tenminste veilig zit.
Ook al is ‘dat kleine wolfje
toch niet zo griezelig, hé,
mama’. Een gerust kleuter
hart boven netjes gesor
teerd speelgoed dan maar,
en het helpt hem een beetje
van zijn wolvenangst af.
Stimulerend en hartver
warmend mooi. (lae)

44,99 euro,

www.lilliputiens.be

Leerrijk, vol kleur en een
beetje ludiek, zo kennen
we het speelgoed van Lilli
putiens. Zelfs met een
klassieker als Roodkapje
kan het Belgische merk
van twee vriendinnen ver
rassen. Het hoofdfiguurtje
werd met het sprookje mee
uitgekleed, dat zo kan be
ginnen bij het begin: Rood
kapje wordt pas Roodkapje
als je haar manteltje met
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begin zou kunnen zijn (de 
kraag) en wat het einde (de 
mouw). Maar wat dan met de 
andere mouw? Kan iets twee 
eindes hebben? 
‘Ik weet iets dat oneindig is’, 
zegt Felix. ‘De tijd.’ Hij legt 
uit dat de tijd volgens hem tot 
nu toe nog nooit is opgehou
den. Al kan je niet zeker we
ten hoe dat in de toekomst zal 
zijn. ‘Jawel’, vindt Lucy, ‘je 
bouwt gewoon een tijdma

chine, gaat daar snel duizend 
jaar mee vooruit en kijkt of 
de tijd er dan nog steeds is.’ 
Maar dan ben je toch allang 
dood, wordt er geopperd. 
Nee, want met die machine 
duurt het maar één seconde 
om duizend jaar in de tijd te 
reizen. Riskant, vindt Mira, 
want als de tijd onderweg op
houdt, dan zit je vast! 
Kan je tijd maken? vraagt Ed
zich af. De kinderen denken

van niet. En zo gaat dat maar
door: over de oerknal, aliens,
het feit dat we niet kunnen
weten hoe groot het heelal is,
omdat nog nooit iemand de
hele ruimte is afgestapt (‘an
ders zou dat zeker op het
nieuws geweest zijn’, denkt
Felix), robots en de mogelijk
heid om iets te bedenken dat
er eerst niet was.
‘Hoe vonden jullie het?’ vra
gen we achteraf aan de kin

deren, als we na het afslui
tende ritueel allemaal sa
men een broodje eten aan de
lange tafel. ‘Héél leuk!’ zeg
gen ze, verbaasd. ‘Ik dacht
dat het gewoon zitten en na
denken was’, zegt Lucy. ‘En
wat heb je nu gedaan?’ vra
gen Ed en Ilse. ‘Gezeten en
nagedacht’, zegt Lucy. En
dat was blijkbaar oneindig
veel leuker dan ze zich had
den voorgesteld.
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Elke laatste zondag van de maand, nog

zeker tot juni 2015. Elke keer is er een

andere spreker voor de volwassenen.

De kinderen filosoferen over hetzelfde

thema als de volwassenen, steeds on

der begeleiding van Ed Weijers en Ilse

Daems. Volgende Sunday Service op

zondag 22 februari om 10.30 uur.

Ontdek meer leuke tips op www.dingenzoekers.be.
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