
© 2016 Joleijt, Nijmegen 1 

de wereld wordt een beetje leuker als… 

…  je zelf meehelpt de wereld leuker te maken. (initiatief nemen)  – 1. Madame Poubelle  

…  je aandacht hebt voor iemand anders. (belangstelling hebben)  – 2. De meeuw  

…  je kunt hopen dat de wereld leuker wordt. (optimistisch zijn)  – 3. Een knoop                                               

…  je met mensen samen bent. (verbonden voelen) – 4. Het centenbakje  

…  je terugdenkt aan leuke dingen van vroeger. (emotioneel herinneren) – 5. Een boek  

…  je goed vindt, dat jij en de ander niet altijd hetzelfde denken. (elkaars mening respecteren) –  6. Dooie blaadjes  

…  je goed kijkt of het waar is wat je hoort en leest. (betrouwbaarheid) – 7. Kranten  

…  je ook spulletjes hebt die helemaal alleen van jou zijn. (privé) – 8. De vriend  

…  je van te voren bedenkt of je iets wel echt weg moet gooien. (milieu bewust zijn) – 9. Peertjes  

…  je aantrekt, wat jij mooi vindt. (assertief zijn) –  10. Schoenen met hoge hakken    

…  je tegen iemand zegt dat hij mooi is. ( bevestiging geven) –  11. De spiegel  

…  je feestviert. (energie genereren) – 12. Vijf feesthoedjes  

…  je voor iemand zorgt. (verantwoordelijkheid nemen) – 13. De slak   

…  je een lastig werkje van iemand overneemt. (even helpen) –  14. Een bolletje wol       

…  je om de ander bezorgd bent en je je ontfermt over hem. (een ander beschermen) – 15.  De knuffel  

…  je nieuwsgierig bent naar dingen. (het weten waard) – 16. Een pan  

…  je accepteert dat je je kunt vergissen. (fouten mogen maken) – 17. De borstel  

…  je iemand helpt. (dienstbaar zijn) –  18. Een muis  

…  je vindt dat alles eerlijk verdeeld moet worden. (gelijke rechten) – 19. Sinterklaaspapier  

…  je vindt dat iets waardevol kan zijn als het kapot is. (niet alles hoeft perfect te zijn) – 20. Het schaapje  

…  je beseft dat iets niet goed gaat. (inzicht) – 21. IJspegels  

…  je de ander ziet staan. (erkenning) –  22. Het hoedje  

…  je waardeert dat iedereen anders is. (verschillen omarmen) – 23. Een doosje  

…  je je aan de gebruiksregels houdt. (het belang inzien van voorschriften) –  24. De zakdoek  

…  je meedoet met de wereld. (participatie) –  25. Een radio  

…  je ziet dat wat jij doet voor de ander niet leuk is. (empathie) – 26. De jurk  
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…  je een oplossing vindt voor wat je zelf niet kunt. (niemand is volmaakt) –  27. Wasknijpers  

…  je rekening houdt met wat de ander wil. (ruimte geven aan elkaar) – 28. De spin  

…  je van jezelf boos mag zijn en bang, en bedroefd, net als blij. (emoties uiten) –  29. Een stoel  

…  je accepteert dat je de ene dag blij bent en de andere dag bedroefd. (een slechte bui hoort er bij) – 30. De theepot  

…  je naar de wereld kijkt zoals hij echt is. (realiteit) –  31. Een vergrootglas  

…  je blij kunt zijn met minder. (tevreden zijn) –  32. De sok  

…  je dieren hun eigen leven laat leiden. (respect voor alles wat leeft) –  33. Het vogelhuisje  

…  je je  neus gebruikt. (zintuiglijk waarnemen) –  34. Uien                            

…  je je huis opfleurt. (een inspirerende plek scheppen) –  35. Een doek                             

…  je eerlijk teruggeeft wat je hebt gevonden. (eerlijkheid) –  36. De ketting                            

…  je blijft wie je bent. (jezelf zijn) –  37. Een pruik                                                                                                                   

…  je zuinig bent op je spullen. (spullen repareren) – 38. De puntenslijper                                                                                                                   

…  je iets wat stuk is weer maakt. (dingen onderhouden) – 39. Een bromtol  

…  je tegen iemand zegt dat hij lief is. (tederheid tonen) –  40. Het blaadje papier  

…  je zelf iets uitvindt. (voldoening halen uit wat je doet) – 41. Een groene fles  

…  je hem zelf leuker maakt. (iets ten positieve veranderen) – 42. Het schilderij  

…  je blij bent omdat een ander blij is. (meeleven) –  43. De verjaardagskalender  

…  je gelooft in goede dingen. (vertrouwen hebben) –  44. Het hoefijzer  

…  je spelletjes bedenkt. (vindingrijkheid)  –  45. Schaakstukken  

…  je dingen schoonmaakt en alles lekker laat ruiken. (de positieve invloed van geur) –  46. Het hondje  

…  je eerbied hebt voor  planten. (alles wat leeft in zijn waarde laten) –  47. De cactus  

…  je nieuwe dingen leert. (weetgierigheid) –  48. Het notenschrift  

…  je de weg weet te vinden. (koers houden) –  49. Een kompas  

…  je weet wanneer er iets gaat gebeuren. (verheugpunten) – 50. Het telraam  

…   je veel speelt. (ludiek zijn) –  51. De voetbal  

…  je iets leuks verzint. (fantasie) –  52. Het niksje                                                                                              
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Er zijn in het verleden heel veel lijstjes gemaakt om de wereld beter te maken. De “Tien geboden” is zo’n lijst, “de 

Rechten van de Mens”. De Amerikaanse President Roosevelt verkondigde in 1941 de Vier Vrijheden voor een betere 

wereld: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van godsdienst, Vrij zijn van vrees, Vrij zijn van armoede. Het lijstje van 

Madame Poubelle is wellicht nog dichter bij huis.  

 

Een beetje leukere wereld komt er als jij en ik, wij samen, de wereld een beetje leuker maken.  
 

Uit lesboek: De Boodschap van Madame Poubelle Clémence Leijten & Joris Leijten, verkrijgbaar via webshop  

In dit lesboek per verhaaltje drie aanknopingspunten om in gesprek te gaan met elkaar over de boodschap van Madame Poubelle. Elk eerste aanknopingspunt (●)  

eindigt met een regel die cursief is geschreven. Als we alle cursief regels achter elkaar zetten komen we tot tweeënvijftig adviezen, hoe de wereld een beetje leuker kan 

worden gemaakt 

 


