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Ik zie jou
Lees je
bijbel
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Klusjes
zijn leuk!

Flamingo’s

Lees je

Bijbel

Door Gerrie Voskuil

LEZEN: LUKAS 19:1-10
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ik zie jou!’
Verstoppertje, ik zie
ik zie wat jij niet ziet…
Spelletjes waarbij je
iets of iemand zoekt.
Je wilt dat wat je
zoekt vinden en zien!
In Jericho is iemand die Jezus
wil zien. Zacheüs heet hij.
Daar komt Jezus aan, vandaag
gaat Hij door Jericho, de
plaats waar Zacheüs zijn werk
doet in het tolhuis. Maar
wat zijn er veel mensen om
Jezus heen. Als hij nu eens
vooruitloopt en in een boom
klimt. Daar, in die vijgenboom,
met heel veel bladeren. Daar
kan hij zich tussen verschuilen
en vanaf die plek toch Jezus
zien als Hij voorbij loopt. Nog
even en dan… Maar Jezus
loopt niet voorbij, Jezus staat
stil. “ Zacheüs, kom, want Ik
moet heden, nu in je huis zijn
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en blijven. Ik zag je al, Ik wist
waar je was. Ik weet ook wat
je zonden zijn. Maar daar ben
Ik voor gekomen, want Mijn
Naam is Zaligmaker!” Wat een
blijdschap voor Zacheüs!
Jezus zoekt zondaren, Hij kent
je en noemt je bij je naam.
Laat je vinden, opdat Hij je
zalig maakt!
Verstoppertje spelen? Nee,
niet voor Hem. Ook niet als
je weet dat je zondaar bent.
Ga juist dan naar Hem, vertel
je zonden en vraag: “Heere
Jezus, kom nu, vandaag, in
mijn hart.”
“Want de Zoon des mensen is
gekomen, om te zoeken en zalig
te maken, dat verloren was.”
Leer deze prachtige tekst uit
Lukas 19: 10 uit je hoofd.
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DENK EN DOE
Vul in bovenstaande puzzel
de volgende woorden in:

zoeken | tollenaar | zien | dienen
| huis | vijg | ZacheÜs | heden
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Ga aan de slag met deze bingokaart. Doe de opdrachten die je in de vakjes ziet
staan en streep ze af. Als je dit met meerderen doet, kopieer dan deze pagina.

Teken de
vlag
van Haïti

MAAK BUITEN
VAN TAKJES
E.D. EEN HUTJE

Maak een
rijm over Haïti

Zoek ergens
binnen of buiten
de Nederlandse
vlag

HOE ZIET EEN
VIJG ERUIT?
ZOEK EN PROEF

Kleur deze
vlinder

BID SPECIAAL
VANDAAG VOOR
KINDEREN IN
ANDERE LANDEN

Hoeveel
vogels
ontdek je
buiten?

Schrijf de
Hoofdstad
van Haïti op

Ga naar buiten
en kijk in welke
windrichting een
vliegtuig vliegt

Vul een flesje
water
en geniet er
dankbaar van!

Bak of maak iets
lekkers en breng
dat bij je buren

MAAK EEN
MILKSHAKE EN
GEBRUIK BIJV.
EEN MANGO

Maak een kaart
voor jullie
adoptiekind

Knutsel een
spaarpotje en
wie weet haal
je geld op voor een
project

WELKE
TROPISCHE
VRUCHTEN
KEN JE?
SCHRIJF ZE OP

Maak een
mooie tekening
voor iemand
die ziek is of het
moeilijk heeft

Doe een
klusje voor
iemand bij
jou thuis

KUN JE EEN
KOFFER VINDEN
IN JULLIE HUIS?

Koop (als het mag)
fairtrade chocola.

Wie heeft als
eerste zijn kaart
vol? BINGO!
De prijs? Die zie
je in het laatste
vakje. Je mag nu
lekker smikkelen
van de chocola die
je hopelijk gekocht
hebt.

Wat is fairtrade?

Veel succes als je, zowel binnen als buiten, aan anderen denkt!
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Strip

Door Janneke Witzier
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Klusjes
Ja/Nee?
Haïti is een land in Midden-Amerika, waar veel
geweld, onveiligheid en armoede is. Arme
ouders sturen hun kinderen naar rijkere familie
of bekenden om ze een betere toekomst te
geven. Er zijn meer dan 40.000 van zulke
kindslaven die geen kleine klusjes doen, maar
moeten werken in het huis van een ander. Eén
van hen is Angy.
Dit is
Angy

Angy was nog maar zes
jaar oud toen hij in een ander huis
moest gaan werken. Hij voelde zich
boos, verdrietig en heel eenzaam, dat
snap je! Iedere dag werkte hij lang en
hard in het huishouden. Angy werd
erg verlegen en bang en werd vaak
gestraft.
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Dit is de
vla
van Haït g
i

Hier ligt
Haïti

Hier ligt
Nederlan
d

Gelukkig
ontdekten mensen dat het
niet goed ging met Angy. Er werd
met zijn moeder en zijn gastgezin
gepraat. Hij mocht naar een goede,
christelijke school. Als je Angy nu
tegenkomt, lacht hij naar je en
praat met je. Wat een
verschil!

Niet alleen kinderen worden geholpen. Ook de ouders
krijgen les hoe ze beter zelf voor
hun kinderen kunnen blijven
zorgen.

Angy geniet op
school en van het
zomerkamp. Het gastgezin,
waar hij nog woont, zorgt nu
veel beter voor hem. Hij durft weer
te dromen over de toekomst en
wil graag landbouwspecialist
worden.

Wil jij iets doen
voor kinderen zoals
Angy? Kijk snel op
pagina 6!
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Actie

Door Ineke Brand
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flamingo’s!
Deze prachtige vogels kun je volop in de natuur van Haïti zien.
Flamingo’s worden soms gebruikt als afbeelding op een postzegel. Dat idee hebben wij een beetje afgekeken, maar ook
veranderd…

spaar
jij mee?

Met het velletje postzegels dat je hiernaast ziet
kun je leeftijdsgenoten in Haïti helpen. Weet
je hoe? Vraag bij opa/oma, papa/mama, de
buurman/buurvrouw of andere kennissen of zij
een flamingo-postzegel willen kopen. Als zij dat
gedaan hebben, zet je een stempel of teken je
een kruisje op de postzegel. Verkocht! Zijn alle
postzegels gestempeld? Dan heb je €10,- gespaard
voor een goed christelijk onderwijs in Haïti.
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amingo’s op
Tip: kleur de fl
dat laat de
je allermooist,
nog mooier
postzegels er
n ‘verkoop’ je
uitzien en da
el!
ze vast heel sn

Doen

Door Ineke Brand

SPEEL HET SPEL...

Plant bomen op Haïti!

DIT HEB JE NODIG:

In Haïti zijn er heel veel bomen gekapt én omdat er niet opnieuw bomen aangeplant
zijn, is er veel vruchtbare grond weggespoeld. Stap daarom in je boot en vaar naar
Haïti en plant een boom aan! Plant jij de meeste? Dan ben jij de winnaar!

- Dobbelsteen
- 25 kleine knoopjes of rondjes
- Papier en pen (om bij te houden
wie de meeste bomen
plant).

Spelregels:
Speel het spel met 2-4 personen.
Je moet met de dobbelsteen 6 gooien voor je
met je eerste boom (knoopje of rondje) van start
mag. Als je 6 hebt gegooid, mag je direct nog een
keertje gooien en het aantal ogen dat je dan gooit
mag je vanaf start zetten. Het is de bedoeling dat
op alle groene stippen een boom wordt geplant.
We planten van ver weg (de boom midden op
Haïti) naar dichtbij (de boom bij start). Volg de
richting van de pijlen. Als je op een niet-groene
stip komt, let dan op! Soms gaat het dan heel
goed, maar soms ook helemaal niet…
De niet-groene stippen waar je op terecht kunt
komen, betekenen het volgende:
Rood: De blaadjes van je boom hangen slap, je
moet water halen, ga 2 stappen terug.
Blauw: Pas op, er komt water in de boot, je moet
hozen… sla 1 beurt over
Geel: De zon schijnt, het wordt zo warm, je valt in
slaap… wacht tot iedereen je voorbij is.
Roze: Flamingo’s rond de boot, snel verder! Ga 2
stappen vooruit.
Zwart: Helaas is er een boom gekapt voor
brandhout, terug naar start.
Licht Blauw: Overtocht naar het eiland, wacht op
rustig water, sla 1 beurt over.
Wit: Geluksvogel! Plant je boom op het groene
rondje dat aan de beurt is.
Bruin: Je moet terug, je bent je schep vergeten…
Jammer, die ligt bij geel, begin weer bij geel.
Als je boom geplant is, maak je een aantekening
op het scorebord. Pak vervolgens een nieuw
knoopje uit de pot en probeer 6 te gooien, zodat
je opnieuw een boom op Haïti kunt planten.
Veel plezier!

START

Tip: zo kan een scorebord eruit zien…
Naam: Leo

Naam: Anne

Naam: Sjoerd

1x

1x

Naam: Mariska

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x
1x

jaar
Woonplaats:

Leeftijd:
Postcode:		

Naam:								
Adres:						

Maak de kleurplaat zo mooi mogelijk en
stuur hem uiterlijk 30 april 2022 naar:
Woord en Daad Verrekijker, Postbus 560,
4200 AN Gorinchem.

Kleurplaat: Geertje van den Broek

