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Door Marieke Kruijt

- Hannah

VEILIG BIJ GOD
Kijk, daar zien we een vrouw hard naar de
tempel lopen. Ze heeft een klein jongetje
van één jaar oud in haar armen. Het is de
kleine Joas. Ze holt met het jongetje naar de
tempel en verstopt het prinsje in een kamer.
Dit alles omdat zijn oma Athalia een wreed
plan heeft bedacht. Want haar zoon Ahazia
is gedood en nu wil zij niet dat één van zijn
kinderen koning zal worden. Zij wil graag
zelf de macht houden over Juda. Daarom
laat ze haar kleinkinderen en verdere familie
van haar zoon Ahazia (de familie van David!)
doden. Vreselijk toch! Maar uit het geslacht
van David zal toch Iemand komen Die altijd
Koning zou zijn?
Luister eens… Joseba, de zus van Ahazia,
hoorde van het gemene plan van haar moe-

der en zorgt ervoor dat Joas veilig in een
kamertje van de tempel zit. Zij is namelijk
getrouwd met de hogepriester Jojada, die
actief is in de tempel. De familie van David
is dus niet helemaal uitgeroeid, want na
zes jaar verstoppen wordt Joas, nog maar 7
jaar, koning. En vele jaren later wordt uit dit
geslacht de Heere Jezus geboren. Wat God
beloofd heeft, zal gebeuren. Blijf dicht bij
Hem, want bij Hem ben je veilig!

ACHT

Je hebt een leuke
broek aan :)
- Sem

t goed
Jij ben en
in reken
ijn

- Jasm

WINNAARS
KLEURPLAAT 2019-2020
We kregen een hele grote stapel post
toegestuurd, bedankt jongens en meiden!
Het was heel moeilijk om de allermooiste
kleurplaten uit te kiezen, iedereen had
zo zijn best gedaan. Hieronder staan de
winnaars. Gefeliciteerd!
Berrita Nap, 9 jaar (Ede)
Jona Goudswaard, 11 jaar (Genemuiden)
Marc Pul, 10 jaar (Ede)
Hendrianne de Vree, 10 jaar (Dodewaard)
Floris Krijgsman, 7 jaar (s- Gravenpolder)
Rozemarijn Both, 6 jaar (Kruiningen)
Lisanne van der Marel, 5 jaar (Alblasserdam)
Mathilde Schreuder, 8 jaar (Rijssen)
Johan Wisse, 8 jaar (Kapelle)
Manon Lindhoud, 8 jaar (Sint Maartensdijk)

Briefje met
een compliment
Sommige kinderen voelen zich niet altijd veilig.
Niet veilig in hun klas, in
hun woonwijk of thuis.
Het is belangrijk dat wij deze kinderen helpen en laten zien dat zij van
waarde zijn! Natuurlijk weet je niet
altijd welke klasgenoot zich onveilig
voelt. Begin daarom een complimentenketting. Maak een briefje met
daarop een compliment. Schrijf op

de achterkant van het briefje: ‘Wanneer je dit briefje krijgt, maak jij een
nieuw compliment aan dit briefje
vast, schrijf je naam hierop en geeft
het door aan een andere klasgenoot
die nog geen compliment heeft gekregen!’ Als het goed is, ontvangt
iedereen een compliment en heeft
iedereen gevoeld: ‘ik mag er zijn!’

Met jouw klas ook een
kind sponsoren? Kijk op
www.woordendaad.nl/
schoolkids.

Colofon Verrekijker 2020-2021

Aan dit blad werkten mee:

Verrekijker verschijnt elk jaar in september/oktober.
Basisscholen ontvangen dit gratis blad na opgave van het
gewenste aantal. Voor groep 1 en 2 is er een bouwplaat.

Ineke Brand, Geertje van den Broek, Marieke Kruijt,
Rina Molenaar, Marlies Moret (hoofdredacteur), Gerrie
Voskuil, Janneke Witzier. Correctie: Ard Brandwijk.

Doel van Woord en Daad

Foto’s

Woord en Daad zet zich in voor kinderen en volwassen
mensen in ontwikkelingslanden. Dat willen we samen
met jou doen. Denk aan schoon drinkwater, onderwijs
en betaald werk. We hopen dat mensen zo voor zichzelf
kunnen zorgen. Over deze dingen gaat het woord ‘Daad’
in onze naam. Het Woord is de Bijbel. Op de scholen waar
we werken, horen de kinderen over de Heere Jezus.

Woord en Daad

Info of aanmelding www.woordendaad.nl/
verrekijker

Overname van artikelen is prima! Graag met
bronvermelding.

Inzendingen welkom bij redactie Verrekijker, Woord en
Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, e-mail: info@
woordendaad.nl.
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Giften hartelijk welkom! Het jaarverslag is te vinden op
de website. Woord en Daad is een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling).

Vormgeving/druk

BladenMakers Nijkerk/Drukkerij de Groot

Oplage
76.990
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Door Janneke Witzier

Door Ineke Brand
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VAN TSJAAD

SPELREGELS
•
•

•

•

Vul in de 8 vakjes van de slang de volgende
getallen in.

Schrijf het goede antwoord
op een kladblaadje.
Tel vervolgens de letters
in getallen bij elkaar op.
Voorbeeld: Hoe heet het
land waar deze puzzel over
gaat? Antwoord: Tsjaad,
t=20, s=19, j=10, a=1, a=1
en d=4, dat maakt de som:
20+19+10+1+1+4=55. Het
getal 55 vul je in in een vakje
van de slang.
Let op! Als het antwoord
a, b of c is, tel je alle letters
van dat antwoord bij elkaar
op. Voorbeeld: Stel dat het
antwoord op vraag 3 ‘a’ is,
tel je alle letters van ‘bos’ bij
elkaar op, dus b=2 + o=15 +
s=19.
Vul in de 8 vakjes van de
slang de volgende
getallen in.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Er worden in Tsjaad vooral 2 talen gesproken, Arabisch en …?
Wat is de hoofdstad van Tsjaad?
Tsjaad is een land dat voor het grootste gedeelte bestaat uit
a. bos b. woestijn c. water
De vlag van Tsjaad bestaat uit 3 kleuren: blauw, geel en …
Hoeveel miljoen mensen wonen er in Tsjaad?
a.twaalf b. achttien c. zestien
In Tsjaad wordt olie gewonnen, die door een pijpleiding naar
de terminals aan de Atlantische kust gaat. Hoe noemt men
die olie wel?
a.het zwarte goud b. het gele goud c. het glanzende goud
Wat is een andere naam voor de apenbroodboom?
In Tsjaad leven veel soorten dieren. Welke komen in de
woestijn voor?
a. jachtluipaarden b. slangen c. antilopen
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Tel tot slot alle getallen die in de slang staan bij elkaar op en mail je antwoord op die
rekensom naar: kids@woordendaad.nl. Wij zijn benieuwd naar de winnaar! Succes!
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TIP
(Antwoorden vind je op www.woordendaad.nl, www.landenweb.nl/tsjaad, www.wikipedia.nl)
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Heb jij lekker gegeten vandaag?
Jij kunt hopelijk drie keer per dag
rekenen op een goede maaltijd.
In Tsjaad leven veel gezinnen in armoede. Voor
veel kinderen is één maaltijd per dag heel normaal. De kinderen die worden opgevangen in
het opvanghuis dat Woord en Daad ondersteunt,
krijgen iedere dag drie gezonde maaltijden.
Mensen in Tsjaad eten vaak hetzelfde voedsel:
pasta, rijst, couscous en ‘la boule’: de bal. Verschillende rijstsoorten worden gekookt in een
pot en als een bal op een grote schaal gelegd
voor de groep op het internaat. Je pakt met je
rechterhand een stukje van ‘de bal’ en doopt dat
in een sausje van vlees of vis.

Ga met de
actiekaart langs bij
familie en bekenden. Vraag
of zij geld willen geven voor
een gezonde maaltijd voor
schoolkinderen in
Tsjaad.

SPAARKAART
1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Spaar je mee? Voor € 1,25 per dag krijgt een
kind in Tsjaad drie maaltijden.

1,25

Kaart vol? Maak het geld over op IBAN NL64 RABO 0385487088 van Stichting
Woord en Daad, o.v.v. Verrekijkeractie 2020-2021. Dankjewel alvast!

1,25

5

aal
Verh
Door Rina Molenaar

Net op
tijd
‘Kijk mevrouw, het is heel simpel. Ik betaal u 65.000
CFA* en zorg goed voor haar,’ zegt de grote dikke
man, die tegenover mama onder de boom staat. ‘Natuurlijk moet ze werken, maar werken is goed voor
een mens, ook voor uw mooie sterke dochter. Ze krijgt
een prima leven, en u ook. Wat wilt u nog meer?’
Zijn krulhaar mag ook wel eens gewiekt worden, denkt
Raoul. Hij kijkt naar het gezicht van zijn moeder. Ze leunt
tegen de stevige stam van de boom. Dikke zweetdruppels
glinsteren op haar voorhoofd. Met het losse uiteinde van
de doek om haar middel wrijft ze haar gezicht schoon.
‘Kom over twee dagen maar eens
terug. Ik denk er even over,‘ zegt ze
met zachte stem.
*65.000 CFA is
De man trekt een lelijk gezicht. ‘Nu
ongeveer 100 euro.
weer over twee dagen! Mens, wat
** Mooi
zit je toch te tobben. Vertrouw me
*** onze God
gewoon. Je dochter is niet de eerste die ik meeneem, hoor. We weten
echt wel wat we doen!’
Raoul kijkt naar het boze gezicht van die
vreemde man, die al een paar keer langs is geweest. Nooit
wist hij waarom die kerel kwam, maar nu is het duidelijk.
De man wil Denise meenemen en ergens laten werken. En
mama krijgt geld. Veel geld. Maar Denise moet mee met
die enge kerel.
Er trekt een rilling over zijn rug.
Papa hebben ze drie jaar geleden begraven, Raoul was
toen negen jaar. Papa was heel erg ziek en er waren geen
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betaalbare medicijnen in Ndjamena. Zo werkt dat in
Tsjaad. Als je ziek bent en geen medicijnen kunt kopen,
kun je sterven. Het gebeurt.
Maar Denise weg doen voor geld, dat regel je zelf. Waarom denkt mama hieraan?!
Raoul zucht en slentert het veld in. De zon brandt op zijn
hoofd, maar het kan hem niets schelen. Sinds papa er niet
meer is gaat Raoul niet meer naar school, maar werkt hij
mee op het land.
Nooit moppert hij erover, omdat hij ziet dat mama ook
heel hard werkt.
Is dat dan niet genoeg? Heeft mama te weinig geld om in
het huis te wonen en eten te koken? Meestal hebben ze
wel eten. Af en toe niet. Dan kookt mama water met een
beetje zout er in.
Maar mama wil Denise nu weg doen voor geld! Dat kan
toch niet waar zijn! Zijn hele lijf voelt naar en ziek en zijn
ogen branden.
‘Raoul, waar blijf je nou? Ben je je afspraakje met mij vergeten?’
Geston staat aan de zijkant van het open veld terwijl hij
met zijn rieten hoed zwaait. Zijn rode shirt steekt fel af

tegen het groen achter hem. De ezelskar staat volgeladen
naast hem. De ezel stampt op de grond.
‘Kom, ik wil nu gaan, dan zijn we niet heel laat thuis.’
Dat is waar ook, hij zou buurman Geston helpen met het
wegbrengen en sjouwen van zakken rijst. Helemaal vergeten. Sinds papa overleden is doet Raoul vaker klusjes
bij Geston. Geston is altijd vrolijk en maakt hem blij. Raoul
helpt Geston graag en is blij met het geld voor mama.
Hij rent op zijn blote voeten door het zand terug naar
huis. De stofwolken vliegen hem om de oren.
Moeder zit inmiddels onder de boom op een steen. Haar
linkerhand onder haar kin.
‘Mam, ik ga met Geston mee, rijst wegbrengen.’
Moeder kijkt op en glimlacht. ‘Ja,
goed hoor. Doe je slippers aan en
stof je broek wat af. Je moet er wel
een beetje fatsoenlijk uit zien als je
op pad gaat.’
Met een klein plastic bakje schept
hij water uit de grote emmer naast
de hut. Voorzichtig giet hij het
water over zijn gezicht en wrijft
met zijn handen over zijn wangen,
bovenarmen en zijn zwarte stugge
kroeshaar.
Hij rent naar mams en drukt een kus op haar voorhoofd.
‘Tot straks’.

mag niet weg. Dat weet hij zeker.
Hoe houdt hij dit tegen?
Geston slaat rechtsaf, de weg met de bomen in.
In de verte hoort Raoul kinderen zingen. Geston vuurt de
ezel aan. ‘Ze wachten al op ons, dus kom op. Je gaat wat
moois meemaken, Raoul!’
Even later staan ze voor een grote ijzeren poort. Achter de
poort is het nu verdacht stil.
De poort kiert open. Er komt een bruin gezicht tevoorschijn met twee twinkelende ogen en een kleurrijke doek
op het hoofd. Als de vrouw Geston ziet, zwiert ze het hek
wijd open.
‘Madame! Ik heb een grote vriend
meegenomen!’ roept Geston. ‘Hij
gaat me helpen met de zakken rijst.’
Langs het pad naar het huis staan
kinderen in het gras met bloemetjes
in hun hand. Als de kar voorbijrijdt
strooien de kinderen de bloemen
uitgelaten over Geston en Raoul
heen.
‘Wonen die kinderen hier?’, vraagt
Raoul.
‘Ja, ze wonen bij madame. Ze hebben meestal geen
ouders meer en leefden op straat. Madame heeft ze meegenomen naar dit huis en zorgt nu voor ze.’ Geston brengt
de wagen tot stilstand en springt eraf. ‘Kom op, sjouwen’,
zegt hij. De zakken rijst zijn groot en zwaar, maar Raoul
laat zich niet kennen. Hij gooit een zak rijst op zijn rug en

‘Over twee dagen
komt die enge
kerel al terug’

Voor hij het weet zit hij op de kar naast Geston, die duidelijk in een goede bui is. Hij slaat op de knie van Raoul.
‘Daar gaan we dan, vriend,’ zegt hij lachend. ‘Het is niet
ver maar wel een leuk ritje. We gaan naar madame Sephora en haar lieve kinderen. Je zult eens zien hoe blij die van
ons worden.’
Geston kletst er vrolijk op los en kijkt af en toe achterom
of de grote zakken rijst blijven liggen.
Raoul moet erom lachen, maar het voelt alsof er een zware kei in zijn maag ligt.
Zal hij Geston vertellen over Denise? Of wordt mama dan
boos? Over twee dagen komt die enge kerel al terug. Dan
neemt hij misschien Denise mee. Raoul bijt op zijn lip en
houdt zijn tranen tegen. Hij kan natuurlijk geen potje
gaan grienen naast die vrolijke Geston. Maar Denise
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