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Voor Altidor, opdat goed en kwaad
geen schrikbeelden worden.

Met dank aan de stad Nanterre, die ons toestemming gaf
voor de ontwikkeling van ons filosofieproject voor de
basisschool, de onderwijzers die zich voor dit avontuur
hebben ingezet, alle kinderen van de stad die probeerden
het woord zijn kracht en betekenis terug te geven.
Van harte dank aan Isabelle Millon, voor haar waardevolle
medewerking.
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Allemaal vragen!
Kinderen stellen voortdurend vragen. Hoe kunnen ouders het best
reageren? Moeten ze een antwoord geven of niet? Waarom antwoorden
zij in plaats van hun kinderen?
De bedoeling van dit boek is niet om de antwoorden van ouders van
tevoren uit te sluiten. Hun antwoord kan kinderen juist helpen om een
eigen mening te vormen. Maar kinderen moeten ook zelf leren nadenken
en een oordeel vormen. Daardoor worden ze zelfstandig en ontwikkelen
ze verantwoordelijkheidszin.
In de deeltjes van de reeks Filosofie voor kinderen staan honderden
vragen. Op elke vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk. Soms lijkt
het antwoord duidelijk, soms raadselachtig of verrassend, soms word je
op het verkeerde been gezet. Elk antwoord lokt weer nieuwe vragen uit,
want denken is een weg zonder einde.
De laatste vragen krijgen wellicht nooit een antwoord. Gelukkig maar,
want niet elke vraag moet beantwoord worden. Je kunt ook houden van
de vraag zelf. Omdat het zo’n mooie vraag is. Of omdat het probleem dat
ze stelt je bij de zin en de waarde van het leven brengt. Leven, liefde,
schoonheid en goedheid blijven altijd vol vragen.
Er zijn wel denksporen uitgestippeld. Het loont de moeite die te
onderzoeken. Wat mensen voor ons gedacht hebben kan ons inspireren
en alert houden. We zetten de dialoog voort. Wedden dat kinderen én
ouders er iets van opsteken?
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