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Door Gerrie Voskuil

VEILIG s
thui
Misschien ken je deze
woorden wel, heb je ze
ergens gelezen of hangt
er zo’n wandbord bij jou
thuis. Heel mooi als je een
familie mag hebben waar
het goed en veilig is. Dank
God er maar voor!
Ken je Mozes? Vast wel. Dat jongetje
woont in Egypte en is niet veilig bij
zijn moeder in huis. Omdat de Farao
alle pasgeboren jongetjes zoekt om
hen te doden, legt zijn moeder hem
in een mandje van riet. Ze zet hem
tussen het riet bij de rivier. Mozes’
grote zus Mirjam blijft bij
hem en let goed op.
Kijk, daar komen een
paar deftige vrouwen
aan. Eén van hen is
de prinses, zij woont

LEZEN: EXODUS 2: 1-10
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bij Farao in het paleis. Als zij zich wil
gaan wassen in het water van de rivier
ziet ze het wiegje. ‘Ach, wat een mooi
kindje! Is er niemand die voor hem
zorgt?’ Dan komt Mirjam tevoorschijn
en haalt Mozes’ moeder voor de
prinses.
‘Ik adopteer jou, ik neem jou aan als
mijn eigen zoon’, zegt de prinses
tegen het jongetje. ‘Ik heb je uit het
water gehaald, daarom noem ik je:
Mozes.’ De eerste jaren mag zijn
moeder hem voeden, daarna groeit
Mozes op in het paleis.
Over de hele wereld zijn er
kinderen die zich niet veilig voelen.
Bid je voor hen? Misschien heb jij
zelf wel moeite met de woorden die
hierboven op het wandbord staan.
Denk dan aan de God van Mozes,
bij Hem ben je veilig!

Ken je het boek ‘Thuis bij mama
Lucy’? Wat zorgt mama Lucy met
veel liefde voor de kinderen!
Ken jij een kind dat het moeilijk heeft?
Maak een kaart, schrijf een leuk
briefje of maak een klein cadeautje.
En bid voor hem of haar! Je kunt dat
ook doen voor jullie sponsorkind.
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Pionnen
pionnen, ze gebruiken
In veel landen kennen ze geen officiële
of knopen.
iets anders. Gebruik steentjes, doppen
Start
op start staan.
Pak een dobbelsteen en ga allemaalen.
Wie het hoogste gooit, mag beginn
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Op de volgende
pagina kun je een
spel spelen. Volg
het leven van
een sponsorkind
en wie weet win
je wel van je
huisgenoten!
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GESLAAGD!

Opdrachten
l. Ga 1 stap vooruit.
2. Je mag voor het eerst naar schoo
het volkslied
7. Bij de start van de schooldag wordt
gezongen. Zing ook een liedje.
rklas.
kleute
de
14. Vouw een bootje van papier in
Ga 2 stappen terug.
20. Eindelijk naar groep 3!
.
Zeg het alfabet op en wacht één beurt
u van je sponsor.
24. Je bent jarig en krijgt een cadea
Ga 3 stappen vooruit.
land.
31. Je moet je ouders helpen op het
Ga 8 stappen terug.
n van de school.
36. Je neemt een kijkje in de keuke
Ga 2 stappen terug.
lbare school.
42. Eindelijk! Je mag naar de midde
Ga 4 stappen vooruit.
wijs.
47. Je krijgt extra lessen in Bijbelonder
op.
Zeg met elkaar een tekst uit de Bijbel
52. Je hebt slechte cijfers gehaald.
uw.
Ga naar start en begin opnie
1 stap terug.
55. Je hebt medische zorg nodig. Ga
g kopen.
59. Samen met de partner ga je kledin
Ga 2 stappen vooruit.
!
it
63. Je hebt je diploma gehaald. Gef
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Strip

Door Janneke Witzier

KEVINE

Kévine woonde eerst
bij haar oma in een klein
huis. Haar moeder is overleden en
haar vader heeft zijn gezin verlaten.
Bij oma thuis moest Kévine vaak
oppassen en kon ze lang niet
altijd naar school. Jammer
was dat.

Hier ligt
Nederland.
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Kevine woont in Tsjaad, een arm en droog
land in Afrika. In de hoofdstad Ndjamena
staat een opvanghuis, waar 35 kinderen
worden opgevangen. Ze kunnen vanwege de
moeilijke situatie tijdelijk niet thuis wonen.
De kinderen gaan overdag naar de school op
het opvanghuis. Daar krijgen ze christelijk
onderwijs. Ook leren ze goed te zorgen voor
zichzelf en anderen. Sommige kinderen
wonen in gastgezinnen.
e
Dit is d
n
a
vlag v
.
d
Tsjaa

‘Kévine, kom je eten?’
Kévine (10) haast zich met
haar vriendinnen voor de eerste
keer vandaag naar de eetzaal. Nu
ze in het opvanghuis woont, krijgt
ze iedere dag drie keer een goede
maaltijd. Lekker!

Hier ligt
Tsjaad.

Kévines ogen begi
nnen
te stralen zodra he
t over
school gaat: ‘Ik ka
n nu iedere dag
naar school! Ik he
b schoolboeken
en schriften en de
leraren zorgen
goed voor ons. Al
s ik goed mijn
best doe op school
, kan ik
later misschien w
el dokter
worden.’

Dit is
Kevine.

‘Leraren
vertellen
mij elke dag dat ik
kostbaar ben in Gods
ogen. We lezen uit de
Bijbel en zingen en bidden
samen. Dat is heel
mooi.’

In Tsjaad wordt
Frans gesproken

schil
Wat een ver
ven hè? Bid
met jouw le
kinderen
je mee voor
e? Wil je ook
zoals Kévin
n doen? Kijk
iets voor he
ar de actie
dan eens na
op pagina 6!
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Actie

Doen

Door Ineke Brand

ONDER DE
MANGOBOOM!

Dit is
mevrouw
Sephora.
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Mevrouw Sephora werkt in een
opvanghuis voor kinderen in
Tsjaad (zie blz. 4 en 5). Een tijdje
geleden was ze in Nederland. Ze
vertelde dat zij, zomaar onder een
mangoboom, begon met het zorgen voor de allerarmste kinderen
in haar land. Kinderen die overdag over straat liepen en niet naar
school konden… Nu gaan ze naar
school, horen ze over de Bijbel
en krijgen ze iedere dag te eten.
Mooi hè?
Hier zie je ook een mangoboom, een
heel bijzondere! Net als mevrouw
Sephora kun jij ook onder een boom
beginnen met het zorgen voor
anderen.

Spaar
jij mee?
Kleur de mango’s
onder de boom
in mooie kleuren:
ze
oranje, rood, ro
.
en
en geel/gro

Door Ineke Brand

In Tsjaad leven veel olifanten. Dat is
bijzonder, alleen zijn boeren er niet altijd blij
mee. Soms vertrappen olifanten de gewassen
of eten ze de hele oogst op. Gelukkig is daar
iets op gevonden: bijen houden!

’s
Knip de mango
ak
pl
daarna uit en
lt
ee je
ze aan het st
stukje
met een klein
het geld
plakband over
in de boom.

Vraag je papa, buurvrouw of oma
of zij een mango willen plukken
én betalen. Zo spaar jij € 10,- voor
kinderen in Tsjaad!

Wanneer de olifanten tegen de kasten
aanlopen, komen de bijen in actie.
Afrikaanse bijen zijn heel agressief en
olifanten worden niet graag in hun ogen of
oren gestoken. De olifanten slaan dus op de
vlucht en de oogst is gered. Bijkomend
voordeel: de boeren verdienen wat
geld aan de honing.

DIT HEB JE NODIG:
pionnen, dobbelsteen,
zandloper of timer, papier,
schaar en potlood.

DIT MOET JE EERST DOEN:
Teken de bij en de cirkel
over. Vouw een strook papier
zo, dat je in één keer veel cirkels
tegelijk kunt uitknippen. Zorg dat
je als speler een stapeltje cirkels
(bijen) hebt en een pion.

DIT ZIJN DE SPELREGELS:
• Zet je pion op je startkleur
• Keer de zandloper om of zet de timer aan
• Gooi met de dobbelsteen en zet het aantal
stappen dat je gooit
•
De volgende speler doet hetzelfde, enz…
• Als je voorbij je startkleur komt pak je een bij
(cirkel) van de stapel en bedekt daarmee een
stukje van de olifant
• In hoeveel tijd lukt het je om de olifant
weg te jagen?

In hoeveel tijd jaag jij de
olifant weg? Je kunt dit
spel alleen spelen, maar
ook met z’n vieren.

Tip: vind je het jammer om in de
Verrekijker te knippen? Je kunt de
mango’s ook overtrekken op een
ander vel papier.
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Je kunt je gespaarde geld
overmaken op IBAN NL64
RABO 0385487088 o.v.v. actie
Verrekijker. Dankjewel!
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