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Stopplaats 8

Hallo opnieuw! We zijn bijna aan het einde van de zoektocht.  

Ik wil jullie graag nog een verhaal vertellen over mijn vriend Louis.  

 

 

 

Wat doet Louis als hij nieuwe spullen 
koopt? 

Waarom denk je dat Louis zo veel 
spullen koopt? 

Heeft hij al die spullen nodig? 

Wat kunnen we doen in Louis zijn 
situatie? 

 

 

 Misschien ken je het spelletje e . Daarin  
zegt iedereen om de beurt iets dat hij of zij meeneemt op reis. Elke keer als jij aan de beurt bent, 
moet je eerst herhalen wat de personen voor je al hebben gezegd en mag je dan pas jouw woord 
toevoegen.  

Jullie gaan iets spelen dat bijna hetzelfde is, alleen gaan we niet op reis. We gaan leven met genoeg. 
Om de beurt zeg je:  

 

 

Je herhaalt het lijstje van dingen die iedereen voor je heeft gezegd en daarna voeg je zelf nog een 
woord toe.  We dagen je uit om samen minstens tot 10 dingen te komen! 

Als je dat gedaan hebt staat hieronder nog een vraagje om over na te denken. Misschien kan je hier 
eens samen over praten op 
weg naar de volgende stop?  

Veel succes! 

 

 

Als je toch nog iets moest afgeven van 
de 10 spullen die je genoemd hebt, 
wat zou dat dan zijn?  

Waarom geef je dat af? 

Louis woont in een mooi huis. Hij houdt van de 
nieuwste snufjes en koopt er op los. Steeds maar blijft 
hij kopen en kopen. Wanneer hij een nieuwe televisie 
koopt, zet hij de oude op de zolder. Koopt hij een 
nieuwe IPad, dan gaat de oude naar de zolder.  

Het zal je niet verbazen dat Louis zijn zolder helemaal 
vol ligt met oude spullen waar hij niets mee doet. En 

klein dus ook de logeerkamer ligt al helemaal vol.  

Louis is constant nieuwe dingen aan het kopen terwijl 
 


