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Kanker? Kan ‘k er iets aan doen? 

Kriebel de kreeft die het je vriendje geeft! 

 

Leona Geudens 

  



Voor jou. 

Dit boek is opgedragen aan al die mensen die geconfronteerd worden met 

kanker in hun directe omgeving. Als kankerweduwe op jonge leeftijd heb ik van 

heel dichtbij meegemaakt hoe intens en zwaar een dergelijk proces kan zijn; vol 

momenten van intens geluk om wat nog is, maar ook met periodes gedrenkt in 

een poel van machteloosheid, waarin een storm van woedebuien die je naar 

niets of niemand kan richten, de golven beroert. Hoop en een beetje toeval 

doen ook leven en vaak komen mensen sterker uit de strijd; hun bloed 

stromend vol liefde voor de wereld met een extra dosis unieke kracht.  

K-A-N-K-E-R, een woord dat zo’n emotionele lading heeft dat het moeilijk uit te 

spreken blijft, wordt vaak geassocieerd met oudere mensen. Er wordt vaak 

vergeten dat, zoals in mijn verhaal, jonge vaders erdoor getroffen kunnen 

worden. Dat kinderen er het slachtoffer van zijn is voor velen al helemaal 

ondenkbaar omdat zij degenen zijn die moeten bruisen van levensenergie. Juist 

omdat het zo’n taboe is dat de kleine mensjes onder ons worden 

geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven, lijkt het mij nuttig hier 

eens de schijnwerpers op te zetten; zeker als dat in een omgeving kan van het 

gewone dagelijkse schoolleven. Niet alleen de zieke, maar ook zijn kameraadjes 

zitten met een waslijst van vragen. Reis mee naar het imaginaire wereldje van 

de Grote Groene Bosschool waarin ondanks de schijnbare zwart-wit-

perspectieven een realistisch verhaal wordt gebracht op een kleurrijke manier, 

dat soms voor een traan, maar nog vaker voor een glimlach en dankbaarheid 

zal zorgen.  

Leef mee. 

Beleef meer. 

Levendig. 

Een belevenis. 

Beef niet. 

Geef je over. 

 

Soms legt het leven je in de luren. 

Soms beleef je avonturen. 



 

 

 

De rode draad: 

 

Daan Duizendpoot krijgt dat rare fluisterwoord: k-a-n-k-e-r. Hijzelf en zijn 

klasgenootjes hebben heel veel???????? Juf Ruperta Rups staat hun kleurrijk bij 

met raad en daad. 

 

De locatie: 

 

De klas van juf Ruperta Rups in de Grote Groene Bosschool. 

 

De drie wijzen: 

 

1. Juf Ruperta Rups 

 

Rups en leidend figuur. Een echte boekenworm met een “uitgelezen” bron van 

kennis. Bij haar kunnen alle vriendjes van Daan Duizendpoot terecht voor al 

hun vragen. 

 

2. Dokter Domenicus 

 

Wijze geleerde uil met een brilletje. Bij hem kun je terecht voor medische 

vragen. 

 

3. Mama en Papa 

 

Duizendpootjes met 1001 zorgen, maar die voor een veilige thuishaven zorgen 

en 101 emotionele persoonlijke vragen beantwoorden. Steeds goed gezin-d. 

Zus Dina helpt haar broer waar ze kan. 

 

 

 

 



 

De held: Daan Duizendpoot 

Daan is een Duizendpoot met een rond hoofdje en 10 stukjes lijf die elk een 

ander kleurtje hebben. Tussen zijn voelsprietjes heeft hij een prachtige bos 

rode krulletjes. Elk van die 10 kleuren vertegenwoordigt een verhaaltje en een 

bepaalde vraag of situatie die met kinderkanker te maken heeft. 

Daan zet steeds zijn beste beentje voor en gaat voetballend door het leven. 

Kink in de kabel, zo opeens: hij wordt ziek. 

 

De helpende helden – een klas(se) apart: 

Sissy Slang 

Wim Worm 

Amy Adder 

Suske Spin 

Kika Koekoek 

Raf Raaf 

Mies Merel 

 

De vijand: Kris Kreeft 

 

Het Latijnse “cancer” betekent kreeft, vandaar dat dit dier verpersoonlijkt 

wordt om kanker uit te beelden. Kris is rood gekookt en kookt van woede. Hij 

heeft scherpe scharen waarmee hij kan knijpen en bijvoorbeeld haartjes 

knippen zodat iemand kaal wordt. 

 

 

 



 

 

 

Doelstelling van dit verhaal in geuren en kleuren…. 

Vragen op kindermaat beantwoorden rondom kanker met een reeks speelse 

verhalen in de leefwereld van een schoolklasje. 

 

 

 

Er verschijnt een veelkleurige regenboog aan de horizon, die krijg je als er 

zowel regen als zonneschijn is. In deze verhalenreeks zijn er veel regentraantjes 

wegens kanker, maar ook veel zonnige lachjes en uiteindelijk kwam er een 

prachtig resultaat Dankzij Daan die geen kleur moest bekennen, juf Ruperta 

Rups en de kleurrijke bijdrage van zijn beestachtig leuke vriendjes. 

 

 

 

  



Inhoudsoverzicht 

 

1. Oranje. 

 

2. Rood. Kanker? Krijg je een rode kaart? 

 

3. Zwart; een zwarte periode.  

 

4. Grijs; vinden we veel grijzen, maar weinig wijzen? 

 

5. Blauw; iedereen heeft de blues. 

 

6. Witte spoken in je hoofd. 

 

7. Groen licht en groen-ten. 

 

8. Geel (lees dit niet omgekeerd)  

 

9. Paars - creatieve kleur. 

 

10. Roze – Wordt alles weer rooskleurig? 

 

. 

 

 


