
 

 
 

Beschrijving Afwasverhalen  
  
Het thema van Wereldverteldag 2011 is water. Een inspirerend thema, met talloze 

mogelijkheden als het gaat om verhaalkeuze, plaats of tijdstip van je optreden.  
  

Vanaf het opstaan tot het naar bed gaan hebben we te maken met water. Om onze 
dag fris te kunnen beginnen springen we ’s ochtends onder een waterstraal, we 
spoelen het toilet door met bruisend water, we zetten onze kop thee of koffie met 

water en doen een goedje op onze tandenborstel dat alleen werking heeft als we er 
water aan toevoegen. Zo gaat dat de hele dag door. Na het avondeten doen we de 

afwas en ook daarvoor gebruiken we weer water. Maar dat is niet alles: we pakken 
daarna een theedoek om dit water weer kwijt te raken. 
 

Dat afwassen en afdrogen van de vaat is de ideale gelegenheid om elkaar verhalen 
te vertellen! 

  

Hoe werkt het? 
 
Het idee achter “Afwasverhalen” is eenvoudig: een verteller doet de afwas bij de 
buren of bij vrienden en terwijl zijn gastheren en -vrouwen afdrogen vertelt hij één of 

twee verhalen. Verhalen die passen bij het thema water.  
 
 

Wat heb je nodig? 
 

 Een plastic afwasteiltje. Print het logo van wereldverteldag (onderaan dit 
document), plastificeer het en plak het op de zijkant van je afwasteiltje.  

Je hebt nu een waterbestendig rekwisiet dat je goed zichtbaar in je handen kunt 
houden als je bij de buren aanbelt. 

 Een afwasborstel natuurlijk. 

 Een keukenschort. 

 En voldoende theedoeken. 

 
 

  



Praktische en verteltips  
 
 

Dingen om over na te denken….  
 

 Wat is mijn doelgroep? Kinderen, volwassenen, families? Welk verhaal past bij 
deze doelgroep en bij het thema?  

 Kun je niet zo gauw een geschikt verhaal vinden? Op de website van de 

Vertelacademie vind je een lijst met handige verhalenwebsites. 

 Hoe is de opstelling tijdens het afwassen? Waar ga ik precies staan (dat hoeft niet 

per definitie bij de spoelbak te zijn) en waar staan de afdrogende gastheren en -
vrouwen? Hoeveel mensen kunnen hier maximaal staan?  

 Hoe ga ik starten? Hoe kan ik Wereldverteldag, het thema of de plek waar ik ben 
verbinden met mijn verhaal? Hoe is mijn overgang, met andere woorden: hoe kan 
ik een brug slaan tussen deze introductie en het verhaal?  

 
Natuurlijk zijn er ook mensen die een afwasmachine hebben. De ideale gelegenheid 

dus om weer eens met de hele familie gezellig af te wassen! 
 
 

Tips  
 

 Maak je vertelling niet te lang, het is een ongewone setting om te vertellen. Kies 
liever twee korte verhalen dan één langere.  

 Heb je nog weinig ervaring als verteller, download dan bij de Vertelacademie het 
werkblad; De voorbereiding van een verhaal.  

 

 

Uitnodiging 
 
Je kunt ervoor kiezen om spontaan met je afwasteiltje en je verhalen op pad te gaan. 
Maar je kunt je komst ook van tevoren aankondigen.  

 
Veel succes, Raymond den Boestert  

 

 
 
 
 
 

https://www.vertelacademie.nl/campus/tips-links-en-literatuur/websites-met-verhalen
https://www.vertelacademie.nl/images/PDF_Studiemateriaal/BC_werkblad-verhaalvoorbereiding_Marco_Holmer.pdf


 
 

 


