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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. 

Doel van Woord en Daad
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.

Info of aanmelding www.woordendaad.nl/
verrekijker 
Inzendingen welkom bij redactie Verrekijker, Woord 
en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, e-mail: 
info@woordendaad.nl.

IBAN NL64 RABO 0385487088
Giften hartelijk welkom! Het jaarverslag is te 
vinden op de website. Woord en Daad is een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Aan dit blad werkten mee:
Ineke Brand, Geertje van den Broek, Rina Molenaar, 
Gerrie Voskuil, Janneke Witzier.

Foto’s 
Woord en Daad

Vormgeving/druk 
BladenMakers Nijkerk/Drukkerij de Groot

Oplage
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Overname van artikelen is prima! Graag met  
bronvermelding.

VERWERKINGSOPDRACHT

Het Joodse meisje in het huis van 
Naäman was een slavin. In de Bijbel 
lezen we meer over slaven en vrijheid, 
denk aan Jozef. Hij was slaaf, maar God 
was hem niet vergeten, Hij zag hem! 
Met Hem is zelfs een leven als slaaf te 
verdragen. Verlang jij ook naar echte 
vrijheid? Lees de prachtige belofte in 
Joh. 8:36: 

Handletter deze tekst zo mooi mogelijk in 
het kader hiernaast en hang hem ergens op 
een zichtbare plaats in je (slaap)kamer.

Bid jij mee om de vervulling van deze belof-
te in jouw eigen leven? 

‘Indien dan de Zoon u zal 
vrijgemaakt hebben, zo 
zult u waarlijk vrij zijn!’ 

Bijbel Bijbel 
verwerkingverwerking

mailto:kids@woordendaad.nl


Door Janneke Witzier

Lees je bijbel

Luister jij graag naar anderen of bepaal je 
liever zelf wat je doet? Meestal vinden we 
het fijn onze eigen zaakjes te regelen, hè? 
Slaven zijn niet vrij en moeten luisteren 
naar hun baas.
In de tijd van de Bijbel was het normaal 
voor rijken om slaven in huis te hebben.

Ook Naäman, een dappere soldaat, in 
dienst van de koning van Syrië, heeft een 
jong meisje in huis als slaaf. Zij is uit Israël 
meegenomen tijdens één van de roof-
tochten van de Syriërs en in het huis van 
Naäman terecht gekomen.

Als ze hoort dat Naäman melaats is, geeft 
ze hem, via zijn vrouw, de goede raad 
om naar de profeet Elisa te gaan omdat 

hij hem van de melaatsheid zou kunnen 
genezen. Dapper, toch? Hiermee is ze tot 
grote zegen. Naäman weigert eerst, maar 
uiteindelijk halen zijn knechten hem toch 
over om Elisa’s opdracht uit te voeren. Het 
wonder gebeurt: Naäman geneest! Ook 
hij moet het nu belijden: ‘Zie, nu weet ik 
dat er geen God is op de ganse aarde, dan 
in Israël.’ Wat een effect heeft het advies 
van het slavinnetje gehad! De Heere God 
zag haar én gaf haar kracht om haar mond 
open te doen en zo tot zegen te zijn. Bij-
zonder! 

SLAAF OF VRIJ? 

Lezen: 2 Koningen 5: 1-15
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In Haïti zijn ruim 
40.000 kindslaven

Dit zijn kinderen die niet meer thuis 
wonen, maar door familie naar rijkere 
familieleden of kennissen gestuurd 
worden om daar in huis te werken en 
naar school te gaan. Helaas komt de 
belofte van onderwijs vaak niet uit en 
moeten deze kinderen iedere dag hard 
en lang werken. Iets voor hen beteke-
nen? Zie pag. 5.

Vraag: Waarin zou jij 
tot zegen kunnen zijn 
voor anderen in jouw 

eigen omgeving?



Actie
Door Janneke Witzier

ACTIE!
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EERLIJK IS EERLIJK
lessenserie over Fairtrade

geschikt voor groep 6-8

Heb je het indrukwekkende verhaal van Darline al 
gelezen? (blz. 6) Tijd om in actie te komen, zodat 
ook deze kindslaven in Haïti een eerlijke kans op 
goed, christelijk onderwijs krijgen! 

We inspireren jullie verder graag met mooie acties, met behulp van 
een eigen actiepagina: www.woordendaad.nl/doen/mijn-actie!

Actie startkapitaal € 5,-
Maak groepjes van een aantal leerlingen 
(4 of 5). Ieder groepje krijgt €5,- start-
kapitaal en gaat dit proberen te vermeer-
deren. Wie behaalt de grootste winst? 

ACTIE KERK SCHOONMAKEN

Hygiëne is altijd belangrijk, 
maar in deze tijden nog ex-

tra! Poets gesponsord een 
plaatselijke kerk. 

START EEN VERKOOPACTIE 

MET FAIRTRADE OF 

SEIZOENS PRODUCTEN

Verkoopacties zijn vaak een groot 
succes. Kies een seizoens- of 
Woord en Daadproduct en  

verkopen maar! 

De Eben-Haezer-
school

verkocht 
paaseitjes

De kerk in 

Zwijndrecht is 

weer helemaal 
schoon!

Tip!

TONY’S CHOCOLONELY - 
SLAAFVRIJE CHOCOLADE
Tony’s Chocolonely verkoopt heerlijke 
repen chocolade in bijzondere smaken 
en heel belangrijk: ze proberen choco-
lade te maken zonder kinderarbeid. Op 
cacaoplantages zijn nu nog allerlei mis-
standen, maar daar wordt aan gewerkt. 
Het doel is dat allereerst alle Tony’s 
Chocolonelyrepen 100% slaafvrij wor-
den geproduceerd, maar uiteindelijk álle 
chocolade. Verkoop deze repen voor 
een mooi bedrag. Een eigen wikkel 
maakt het nog leuker! Tip voor ons 
lespakket over fairtrade chocolade: 
www.woordendaad.nl/scholen.

Jullie verdiende geld kan overgemaakt worden naar Stichting Woord en 
Daad, IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88. Hartelijk dank alvast!



Door Ineke Brand

Doen!
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Extraatje: Als je goed hebt opgelet begrijp je vast wel waarom deze  

spreuk de oplossing is… Ga je de verwerking downloaden?!

Hoeveel weet jij 
van het land Haïti?

Los de 10 vragen op en 
vul de letters die in het 
gekleurde vakje staan 
onderin de oplossingbalk 
in.

De antwoorden kun je vin-
den als je goed luistert naar 
het kidskwartiertje van 
Haïti. Om dat te vinden ga 
je naar onze website  
www.woordendaad/
kidskwartiertjes 
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Doe mee en 
maak kans op 
een prijsje

TIP

Als je de letters hebt ingevuld, 

mail dan je oplossing naar 

kids@woordendaad.nl 

Haïti is één van de landen 
waar wij al heel lang kinderen 
ondersteunen via ons spon-
sorprogramma. Wist je dat 
we hier al in 1973 mee ge-
start zijn in Guatemala? Kijk 
op www.woordendaad.nl/
scholen en vraag het speciale 
sponsorkidsboekje aan!

1. Eén van de schoolborden is helemaal volgeschreven op 15 juli 2016. Op welke 
dag was dat?

2. Er worden 2 talen gesproken in Haïti, Frans en ………… ?
3. In de vlag van Haïti is een boom te zien. Welke boom is dat?
4. Aan de schoolboeken kun je duidelijk zien dat het christelijke boeken zijn. Eén 

van de namen van de Heiland staat in de titel. Welke?
5. Hoe heet de hoofdstad van Haïti?
6. De kleding die de schoolkinderen dragen heeft een naam. We noemen dat het 

………… ?
7. Haïti is een deel van een eiland. Samen met de ………… republiek vormen zij het 

eiland.
8. Schrijf in het Creools: God zegene je: …………
9. Wat is de Nederlandse naam voor het spel Boutéy Foutbòl?
10. Rekensommen maak je soms, zelfs met mondkapje, voor de klas op het school-

bord. Welk getal vulde de jongen het laatst in?

De kidskwartiertjesquiz 

VAN HAÏTI! VAN HAÏTI! 



Door Rina Molenaar

‘He Ti Bebe*, hoe is het?’ Darline schrikt en 
kijkt op in het lachende gezicht van Raoul, 
haar oudere buurjongen. Haar sponsje met 

sop laat ze vallen op de punt van haar roze 
gebloemde teenslipper. Raoul laat haar vaker 
schrikken, en het is hem vandaag weer gelukt. 

Ti Bebe is zijn koosnaampje voor haar. Toen hij het voor 
het eerst zei was ze net 11 jaar en kreeg ze er warm ge-
voel bij. Na een tijdje schalde hij het hard over straat en 
begon ze het steeds gewoner te vinden. Al drie jaar lang 
is ze bevriend met hem. Elke dag komt hij bij haar langs. 
Het is het leukste moment van de saaie dagen in Forêt 
des Pins, waar ze bij haar oom en tante in de huishou-
ding werkt. 
Ze staart even voor zich uit en laat haar gedachten de 
vrije loop. Al drie jaar heeft ze haar ouders, die in een 
ander deel van Haïti wonen, niet gezien. Ze zucht diep, 
pakt het schuursponsje en poetst weer stevig op de 
grote ijzeren schaal, die bedekt is met sop. 
Raoul springt van zijn blauwe fiets, gooit die achteloos 
op de grond en loopt naar het krukje onder de grote 
dikke boom en ploft er op. Terwijl ze hard verder poetst 
voelt ze zijn ogen op haar gezicht prikken.
‘Ti Bebe, wat heb jij vandaag allemaal gedaan?’ Raoul 

hangt achteroverleunend op zijn krukje, met zijn han-
den plat op de grond achter zich.
Darline haalt haar schouders op. ‘Het is elke dag het-
zelfde: waterhalen, hout sprokkelen, afwassen, vandaag 
moest ik nog even naar de markt om groente en fruit te 
kopen…’
Ze zucht even. ‘Hoe was school?’
‘Goed! Binnenkort hebben we een voetbalwedstrijd.’ 
Raoul gaat enthousiast rechtop zitten. ‘Ik train nu elke 
dag met mijn team. We moeten winnen! 
Heb je al gehoord dat er vanavond onder de grote 
boom op het plein een voorstelling is? De meester 
vertelde het. Er komt een muziekgroep die ons wat wil 
vertellen. Ik ga je tante vragen of je met me mee mag, Ti 
Bebe. Dan gaan we samen uit.’ 
Hij springt op van zijn kruk, knipoogt naar haar en tikt 
even op haar wang. Ze buigt haar hoofd voorover en 
stapelt alle schone potten en pannen in de grote schaal. 
Ze krijgt het warm van Raoul, en dat wordt elke dag er-
ger. Ze loopt richting het huis. Raoul beent voor haar uit 
het huis in, op weg naar tante Vena.
Als Darline in de keuken de vaat opruimt komt Raoul al 
snel binnen. ‘Het mag. Tante Vena en ome Eris gaan ook. 
Daniel gaat ook, maar samen met zijn schoolvrienden. 
Wij gaan samen uit Ti Bebe! Tot vanaaf.’ Hij snelt weg. 

Verhaal
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Morgen!Morgen!
* Ti bebe is in het 
Creools schatje



 ‘Kom Darline, we gaan allemaal naar het plein.’ Tante 
Vena loopt de keuken in en tikt Darline op haar schou-
der. ‘Het is nu vier uur dus we kunnen na dit uitje nog 
wel eten. Je neef Daniel is met zijn schoolvrienden al 
vooruit gegaan.’
Als Darline naar buiten loopt, komt Raoul haar al tege-
moet. 
Vrolijk kletsend lopen ze naar het plein, dat volstroomt 
met mensen. Een paar vrouwen in kleurrijke rokken 
dansen op een podium en maken muziek op trom en 
keyboard. 
‘Welkom allemaal!’ De kleurrijke rok van de vrouw wap-
pert alle kanten op als ze loopt en de grote oorbellen 
doen in het ritme mee. 
Haar stem klinkt door de krakende 
microfoon: ‘Bonjour mesdames et 
messieurs! Wat een feest om bij u 
op bezoek te zijn. We gaan zingen, 
dansen én praten met elkaar. Gaat 
u allemaal maar even zitten, op de 
stoelen of op de kleden die op de 
grond liggen.’ 
Als iedereen zit start er een zacht 
tromgeroffel waarop de vrouwen 
dansen. Als ze even bezig zijn komt een klein meisje van-
achter een boom naar voren. Ze pakt een bezem die op 
de grond ligt en veegt hard op de zandgrond voor haar. 
Opeens verschijnt er een grote man die brullend naar 
haar toeloopt: ‘Harder werken jij. Dit is geen tempo!’

Darline kijkt met grote ogen naar Raoul en wil haar 
hand voor haar ogen doen, maar Raoul grijpt die vast. 
Het kleine meisje krimpt ineen en met haar bange ogen 
op de man gericht veegt ze nog harder over de grond. 
Dan komt er een vrouw naar voren. ‘Waar is dat water 
dat je voor me zou halen?’ Ze zwaait met een grote giet-
ijzeren emmer voor het gezicht van het meisje.
Darline kijkt om zich heen. Een paar kinderen staren 
met open mond naar het tafereel. Sommige lachen en 
grinniken naar elkaar. Darline schuifelt wat naar achte-
ren. Ze voelt zich duizelig worden.
Het meisje legt snel haar bezem neer, pakt de emmer en 
rent naar de waterbron naast de grote boom. Ze pompt 

de emmer vol. De volle emmer giet ze in de bak die 
voor de vrouw staat, die ondertussen op een makkelijke 
stoel is gaan zitten. Onderuitgezakt scheldt ze op het 
meisje dat veel te veel water naast de bak giet. 
Darline krijgt een naar gevoel als ze naar het tafereel 
kijkt. Ze wil naar voren rennen en het meisje aan haar 
arm meenemen. Weg bij die gemene vrouw. Om haar 
heen klinken boze stemmen van mensen die roepen: 
‘Kleine kinderen plagen, kun je wel hè!’ 
De vrouw met de grote oorbellen klapt in haar handen 
en slaat een arm om het kleine meisje heen, dat hard 
begint te lachen.
‘Natuurlijk was dit niet echt!’ roept ze door de micro-

foon, terwijl ze het lachende meisje 
tegen zich aantrekt.
‘Toch,’ vervolgt ze haar verhaal, ‘ge-
beurt dit in Haïti veel te vaak.’ 
‘Misschien in de grote stad Port au 
Prince!’ roept ome Eris. ‘Maar niet 
in ons dorp hier! Wat willen jullie 
ons eigenlijk vertellen?’
De vrouw legt haar vingers op haar 
lippen en zegt: ‘Misschien ben je 
vriendelijk voor het kind dat bij jou 

in de huishouding werkt. En wie van jullie heeft jonge 
kinderen als huishoudelijk hulp, en laat ze niet naar 
school gaan?’

Darline ziet de ogen van ome Eris groot worden. Hij 
recht zijn rug en kijkt om zich heen. Tante Vena kruipt 
een beetje achter de rug van ome Eris. 
‘Dat is toch heel gewoon!’ schalt iemand uit de groep. 
‘We slaan deze kinderen niet. We geven ze eten en 
drinken en hebben hun familie netjes betaald!’
‘Pssst… Ti Bebe, jij bent toch huishoudelijke hulp?’ 
Raoul fluistert in haar oor.
Darline knikt: ‘Maar mijn ouders hebben goede afspra-
ken gemaakt met ome Eris’. 
‘Gaan deze kinderen naar school zodat ze een vak leren 
en op eigen benen leren staan?’ vervolgt de vrouw met 
oorbellen. 
Er komt een mist voor Darlines ogen. Ze staat op, draait 
zich met een ruk om en baant zich een weg door de me-

‘Opeens verschijnt 
er een grote man 
die brullend naar 

haar toeloopt’
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nigte. Dit gaat over haar. Zij werkt elke dag bij tante 
in de keuken maar wil veel liever naar school gaan en 
later juf worden. 
Ze wil weg hier.
‘He Ti Bebe, waar ga je naar toe?’ Raoul rent hijgend 
achter haar aan.
‘Ik moet hier weg,’ zegt Darline kortaf.
‘Okay, ik ga met je mee.’ Raoul pakt haar arm en trekt 
haar mee langs de struiken, op weg naar hun ver-
trouwde bankje waar ze vaker zitten.
De zon gaat onder en het is een poos stil.
‘Waarom wilde je weg?’ vraagt 
Raoul aan haar.
‘Waarom praten die mensen 
over mij terwijl iedereen er 
bij staat?’ Darline slaat haar 
handen voor haar gezicht. ‘Ik 
schaam me!’
‘Dat weet die vrouw toch niet, 
ze kent je niet,’ zegt Raoul 
zacht.
Het blijft weer een poos stil. 
De zon gaat verder onder en het wordt schemer don-
ker.
‘Kom we moeten gaan,’ zegt Raoul.
‘Waar gaan we naar toe?’ vraagt Darline.
‘Naar je huis!’
Met een zucht staat ze op en slentert met frisse te-
genzin achter Raoul aan. 

Op de veranda staat Daniel, die haar aanstaart. Dar-
line snapt het niet, maar ze is bang om naar binnen 
te gaan. Met een ruk draait ze zich om en loopt weer 
terug naar het bos. Raoul rent achter haar aan.
‘Wat is er toch?’, vraagt hij.
Darline ploft op de grond neer, trekt haar knieën om-
hoog en legt haar voorhoofd op de knieën. Ze snikt 
en zegt schor: ‘Ik ben bang. Ik durf niet meer.’
Zacht streelt Raoul over haar rug. Het snikken lijkt ze 
niet meer te kunnen stoppen.
‘Ti Bebe, ik ga wat doen. Wacht hier. Ik kom zo terug!’ 
Darlines gedachten gaan alle kanten op. Ze wil weg 

maar toch ook niet. Ome Eris en tante Vena zijn lief 
voor haar, maar ze wil wel graag naar school. Waarom 
moet ze elke dag werken en mag ze niet naar school? 
De gedachten buitelen over elkaar heen. Opeens 
schijnt een fel licht op haar. Het is Raoul met zijn 
zaklamp. ‘Ti Bebe, kom met me mee. Ik heb met je 
oom en tante gepraat! Ze willen je graag zien en met 
je praten.’
Raoul slaat een arm om haar schouder heen en zet de 
pas er stevig in. In het schemerdonker is het verlichte 
huis goed zichtbaar. Oom en tante staan in de deuro-

pening te wachten. 
‘Kom eens bij me, Darline.’ Tante 
Vena pakt haar vast en trekt 
haar stevig tegen zich aan.
Darline weet niet wat er ge-
beurt. Nog nooit heeft tante 
haar zo lief omarmd. Ze sluit 
haar ogen en laat haar tranen 
stromen.
 
‘Morgen gaan we praten lie-

verd. Samen met die vrouw die op het podium stond. 
We beloven je dat we het anders gaan doen vanaf 
morgen! Natuurlijk moet jij ook naar school kunnen. 
Waarom hebben we dat niet met elkaar bedacht?’ 
Tante Vena strijkt over haar donkere kroesharen en 
streelt daarna haar wang.
Darline zucht diep op en duwt zich zachtjes van 
haar af.  Als ze zich omdraait, kijkt ze in de donkere 
glanzende ogen van Raoul. Haar hart gaat een slagje 
harder. 
‘We gaan slapen, maar morgen zie ik je toch weer, Ti 
Bebe?’ Hij geeft een tikje op haar wang en springt op 
zijn fiets. Het rode achterlicht verdwijnt in het donker. 

‘Darline weet niet 
wat er gebeurt. Nog 

nooit heeft tante 
haar zo lief omarmd.’
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Benieuwd naar het vervolg? Lees verder 
op: www.woordendaad.nl/verrekijker.


