
 

Kussens met karakter. Kleur en steun van de Moppies bij afscheid en ziekte. 

Door de verhalen van de Moppies krijgen kinderen de erkenning dat het oké is om 

verdrietig, boos en bang te zijn bij ernstige ziekte of overlijden. Door middel van het 

verhaal bij elk van de 4 Moppies kunnen kinderen zelf een Moppie kiezen die bij hen 

past.  

Molle is een grote, sterkte olifant. Molle kan goed geheimen bewaren. 

Ze luistert met veel liefde naar de verhalen die in haar oor worden gefluisterd door haar 

vrienden. Wanneer iets moeilijk is dan blijft ze dichtbij. Ze draagt haar vrienden ook graag 

op haar rug. Het is een feestje om op die grote sterke rug te liggen. Misschien val jij daar ook 

wel heerlijk op in slaap. Molle houdt van haar vrienden. Ze zal ook jouw geheimpjes goed 

bewaren. 

Missie de vlinder fladdert vrolijk rond. Over het veld en in het bos 

ontdekt ze steeds nieuwe plekjes en mooie bloemen. Missie houdt van heldere kleuren. 

Wanneer ze een mooi plekje ziet kijkt ze daar goed om zich heen en onthoudt hoe fijn deze 

plek is. Wanneer het regent kan Missie niet rondvliegen en daar wordt ze een beetje somber 

van. Tijdens deze momenten droomt ze heerlijk weg over de mooie plekken waar ze is 

geweest . Missie vliegt graag naar haar vrienden. Wanneer één van hen zich niet fijn voelt 

komt ze dicht bij om te troosten. Samen dromen ze over fijne, kleurrijke plekken waardoor 

problemen en verdriet even kleiner lijken te worden. Missie wil ook graag bij jou zijn. Wat is 

voor jou een fijne droomplek? 

 



 

 

Mexa is een echte draak. Met grote stappen banjert hij rond. Zijn grote 

staart zwiept heen en weer. Mexa kan erg boos worden, soms zo boos dat hij vuur spuit. Zijn 

vrienden vinden dat een beetje eng. Wat is er toch met hem aan de hand? Mexa vindt het 

lastig uitleggen waarom hij boos is. Soms gaat iets niet zoals verwacht of hij schrikt ergens 

van. Zelfs als hij bang en verdrietig is doet Mexa boos. Gelukkig vindt hij het ook heerlijk om 

te stoeien. Samen met zijn vrienden kan het niet gek genoeg gaan. Vol vuur gooit Mexa zich 

in een stoeipartij. Na het stoeien plof je weer samen op de bank. Dat lucht heerlijk op! 

Miek is een giraf. Hij heeft een lange nek dus je kunt hem goed zien. Hij ziet goed 

waar zijn vrienden zijn. Ook kan hij goed zien wanneer er storm of regen aan komt. En hij 

ziet goed waar zijn vrienden zijn. Miek vangt alles op wat om hem heen gebeurd. Soms vindt 

hij het lastig dat hij zo groot is. Hij is goed zichtbaar, altijd en overal. Ook als hij verlegen of 

onzeker is. Het liefst zou hij zich op zo'n moment verstoppen zodat hij niet gezien wordt. Hij 

buigt zijn nek zo ver mogelijk om onzichtbaar te zijn. Miek voelt zich dan erg alleen. Zijn 

lange benen worden er een beetje wiebelig van. Blijf jij dicht bij hem? Samen sta je sterker. 

 


