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Met een spannend verhaal,
leuke weetjes en uitdagende puzzels

Pech op de vuilnisbelt
Hoi!

in handen hebt!
Wat leuk dat je dit kidsboekje
nde verhaal van
In dit boekje lees je het spanne
la. Zij wonen in het
Fernando en Juan uit Guatema
t sponsorprogramma
land waar 45 jaar geleden he
sschien steun jij met
van Woord en Daad begon. Mi
andere kant van de
je ouders ook iemand aan de
of kerk dat kinderen
wereld. Of zorgt jouw school
school kunnen. Vanaf
zoals Fernando en Juan naar
en knutselwerkjes.
pagina 7 vind je leuke puzzels
over de landen waarin
Door de weetjes leer je meer
er is zelfs een leuk
sponsorkinderen wonen. En:
prijsje te winnen!
Veel plezier!
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verhaal door Ineke Brand

“En toch moet het lukken! We moeten
ergens geld kunnen verdienen!”
Fernando en Juan zitten aan de kant van
de weg te praten. Bijna is de dag voorbij.
“Pfff, wat moesten we vandaag veel
karweitjes doen”, verzucht Juan. De jongens
hebben vanmorgen bergen plastic flessen
uitgezocht en vanmiddag geholpen met het
dichtmaken van het dak bij Fernando thuis.
Fernando en Juan wonen in Guatemala City,
de hoofdstad van Guatemala. Ze wonen in
wijk 7, dat is een erg gevaarlijke wijk. Zelfs
zo gevaarlijk, dat de jongens niet eens meer
opkijken als ze geweerschoten horen.
Daar aan de kant van de weg hebben de
twee jongens het maar over één ding: geld
verdienen! Zonder geld gaat hun mooie
plan niet lukken.
“Het moet toch kunnen,” verzucht Juan.
“Maar hoe dan?” vraagt Fernando. Met hun
handen onder het hoofd denken ze diep
na. Juan friemelt aan het bandje van zijn
sandaal. Het bandje is er bijna af, maar hij
ziet het niet. Hij denkt aan het aanbod van
Jessica: zó geweldig, zó mooi!
Jessica woont een paar huisjes bij hen
vandaan en zij heeft enorm veel geluk! Als je
voor haar huis staat, zou je dat niet zeggen.
Het golfplaten dak hangt scheef en de deur
kan niet meer goed dicht. En toch? Jessica
boft enorm, want zij mag naar school. De
pastor in de wijk (een soort dominee) heeft
ervoor gezorgd dat zij een plaatsje kreeg in
de klas. Nou ja, Jessica zegt zelf dat God
ervoor zorgde dat zij op school een plaats

kreeg. “Bid er om, ik doe het ook voor jullie”
zei ze laatst nog. Hoe dat moet? Juan en
Fernando hebben geen idee...
“Ze kan later vast een goede baan krijgen”,
zegt Fernando. “Ja, ik denk het ook en dan
zien wij haar nooit meer. Als je kan lezen, tja
dan heb je toekomst”, reageert Juan.
“Maar wat gaaf dat ze ons wil leren lezen hè?”
onderbreekt Fernando hem. “We moeten
alleen wel zorgen voor een schoolboek
en dat kost geld.” “Ja, dus moeten wij geld
verdienen”, vult Juan aan, “maar hoe?”
Ineens schiet Fernando overeind: “Ik heb
een goed idee!” Hij buigt zich voorover en
begint te fluisteren. “Luister Juan, we gaan
naar de vuilnisbelt, daar gaan we werken
en geld verdienen, dat moet lukken!” “Denk
je?” fluistert Fernando bedachtzaam, “maar
hoe dan?”
Met hun hoofden dicht bij elkaar bespreken
Fernando en Juan hun plan. In Guatemala
City is een enorm grote vuilnisbelt, wel
zo groot als 24 voetbalvelden. Duizenden
mensen proberen daar eten te vinden en
zoeken er naar spullen die verkocht kunnen
worden. Er is alleen één belangrijke regel:
je mag er werken als je een pasje hebt
gekregen waarop te zien is dat je 14 jaar
of ouder bent. En tja, dat zijn Juan en
Fernando niet…
“En toch”, fluistert Fernando, “heb ik
gehoord dat je op de vuilnisbelt kunt
werken zonder pasje. Je weet hè Juan,
vlakbij de toegangsweg naar de
vuilnisbelt staan stoplichten. Daar
moeten we gaan staan. Als er een
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volgeladen vuilniswagen stopt voor het rode
verkeerslicht, dan grijp je je zo snel mogelijk
vast en klauter je in de wagen. ‘t Stinkt wel,
maar het is de veiligste en snelste manier
om aan het werk te kunnen!” Opgewonden
geeft Fernando zijn vriend een stomp: “Zie
je wel, binnenkort hebben wij geld voor een
schoolboek!”
Er verschijnt een dikke rimpel boven
Juans neus… Hier moet hij wel even over
nadenken. Het klinkt als een heel slim plan.
Zou het lukken?
Inmiddels is het bijna donker geworden.
“Morgenochtend, dan gaan we ons plan
uitvoeren hè? Welterusten.” De jongens
geven elkaar een vriendschappelijke stomp
en verdwijnen snel in het donker.
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De volgende ochtend
Het is de volgende ochtend nog heel vroeg
als Juan zachtjes de deur achter zich dicht
trekt. De deur klemt een beetje, maar
hij durft hem niet hard dicht te trekken,
bang dat iemand wakker wordt. Hij heeft
gisteravond wel gezegd dat hij vroeg zou
vertrekken, maar niet verteld waarheen.
En aan moeilijke vragen heeft hij nu geen
behoefte. Snel maakt hij zich uit de voeten
en loopt naar de afgesproken plaats. Eens
kijken of Fernando er al is.

hoe het vandaag zou verlopen. Als ons plan
toch lukt, hè? Dan kunnen we binnenkort
lezen.” Het verlangen klinkt in zijn stem.

Kijk, daar komt hij net aan. De jongens
lopen naar elkaar toe. “Je ziet er nog knap
slaperig uit, niet goed geslapen?” vraagt
Juan aan Fernando. “Nou, om eerlijk te zijn
viel het niet mee, het was benauwd in de
kamer enne… ik lag me steeds af te vragen

Ze komen in de buurt van de vuilnisbelt. Dat
is wel te zien! De straten liggen vol afval,
soms wel tot de daken van de huizen toe.
“Moet je daar kijken”, wijst Juan “dat hebben
ze allemaal laten liggen in de hoop dat er
iemand komt die nog een dollar* meer

“Hé pas op joh”, net op tijd trekt Juan
Fernando aan de kant. Het wordt hier al
best druk. Allerlei soorten auto’s rijden af
en aan. Toeterend rijdt een grote pick-up
truck met de bak vol afval rakelings langs
hen heen. “We gaan in ieder geval de goede
kant op!” roept Fernando boven het geronk
van de wagen uit.

wil geven.” Hij wijst op hoge stapels oude
matrassen. De jongens lopen snel verder,
ze komen niet heel vaak in deze buurt. Ze
kennen alleen de verhalen van mensen die
hier werken. En vandaag? Dan zullen zij er
ook werken!
“Hier oversteken?” Vragend kijkt Juan
naar zijn vriend. “Ja, klopt, en dan wordt
het opletten, voor dat stoplicht moet het
lukken. Als er zo’n gele vuilniswagen komt,
moeten we snel in actie komen. We grijpen
ons vast, klauteren naar boven en laten ons
in de wagen zakken!”
Het duurt niet lang of daar komt een
gele vuilniswagen aan. Zodra hij stil staat,
grijpen de jongens zich vast aan de wagen
en klauteren zoals afgesproken naar boven.
Het lukt! Het stoplicht springt op groen en
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de wagen geeft gas. Daar gaan ze… Het
stinkt enorm in de wagen, maar de vrienden
letten er niet op. Dit gaat goed! Nog even
en dan kunnen ze geld verdienen!
De wagen remt en piepend komt hij tot
stilstand. De jongens kruipen zo goed
mogelijk weg, nog één keer moet de wagen
optrekken, dan heeft de chauffeur zijn pasje
getoond en mag hij zijn lading storten.
En ook dat gaat goed! Hobbelend en
schokkend komt de wagen weer op gang.
Na een poosje stopt de wagen en voelen de
jongens dat de bak langzaam in beweging
komt. Daar gaan ze! Samen met zakken
en bakken vol vuil komen ze op de grond
terecht. De jongens kunnen wel juichen! Ze
zijn er!
Even kijken ze zoekend om zich heen. Waar
te beginnen? “Zie je al die zwarte
vogels, die gieren daar?” vraagt
Fernando aan zijn vriend. “Daar
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is vast wel wat te halen, kom op man!” De
jongens zetten het op een lopen, maar dan…
“Au!” Ineens een harde kreet en daar ligt Juan
op de grond. Ongeduldig kijkt Fernando
om. “Kom joh, we moeten opschieten.” “Au”,
kreunt Juan weer, maar hij staat niet op.
Dan ziet Fernando het: er stroomt bloed
uit de voet van Juan. Het bandje van zijn
sandaal is geknapt en daardoor stapte hij in
een stuk glas. In duigen, hun hele plan ligt
in duigen! Wát een teleurstelling. Juan kan
geen stap meer zetten en Fernando moet
hulp gaan zoeken. Een norse man komt
de jongens ondervragen. Ze moeten een
naam noemen en een adres waar ze heen
gebracht kunnen worden. Op dat adres
moet wel geld te halen zijn, alleen dan
kan er hulp komen. Fernando denkt na en
opeens schiet hem de naam van Jessica’s
school te binnen.
Hij noemt Jessica en de naam van haar
school en dan gaat het snel. Juan en

Fernando worden ingeladen in de tuctuc**
van de man en naar de school van Jessica
gebracht. Juan en Fernando kijken elkaar
aan: hoe zal het verder moeten? Niemand
kent hen op die school, alleen Jessica. Maar
is zij daar wel? Ze hebben geen idee.
De voet van Juan bloedt nog steeds als
ze bij de school aankomen. “En nu geld”,
bromt de man, ”ik doe dit niet zomaar…” De
jongens kijken benauwd om zich heen. Hoe
gaat dit aflopen?
Als het portier van de tuctuc openzwaait,
zien ze daar tot hun blijdschap Jessica mét
haar juf lopen. “Jessica!” Jessica en de juf
kijken verbaasd op en schrikken enorm van
de wond in Juans voet. “Kom snel mee”,
nodigt de juf. “Eerst geld”, bromt de man,
“daar heb ik recht op.” Gelukkig begrijpt
de juf dat en geeft de man voldoende
quetzal*** voor de hulp.

*
**
***

mensen verdienen graag dollars
tuctuc is een kleine driewieltaxi
het Guatemalteekse geld heet
quetzal

Steunend op de juf en Fernando hinkt Juan
naar binnen. Daar wast de juf zijn wond,
verbindt hem en luistert naar hun verhaal.
Ze hoort van Jessica’s mooie plan om de
jongens te leren lezen. “Daar ga ik ook bij
helpen”, de ogen van de juf gaan glimmen.
“Wacht maar, ik ga ervoor zorgen dat de
pastor ook bij jullie thuis komt! Dat kan nog
wel even duren en daarom heb ik iets voor
jullie!” De juf steekt een boek omhoog en
zegt lachend: “Je kunt aan de slag Jessica,
ga jij je vrienden maar leren lezen.”

6

Knutsel een poppetje

.
el kleine poppetjes te koop
In Guatemala zie je heel ve
ar
van kleurige stoffen, wa
Deze worden gemaakt
’n
wordt. Jij kunt nu ook zo
t
ak
ma
ge
n
va
g
din
kle
k
oo
ken! Doe je mee?
Guatemalteeks poppetje ma
Wat heb je nodig?
aar, stiften en lijm nodig. Je
Je hebt een wc-rolletje, sch
f of wol gebruiken!
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Wist je dat...?
Haïti
Filipijnen

Ethiopië
Guatemala
Sierra Leone

Guatemala

De inwoners van Guatemala hebben heel lang geleden
chocola uitgevonden. Mmh.. lekker!

Filipijnen

De Filipijnen bestaat
eilandjes: wel 7.641!

uit

heel

veel

kleine

Sierra Leone

Krio is de meest gesproken taal in Sierra Leone. Dit
lijkt op Frans, maar is nét even anders!

Ethiopië

In Ethiopië eten kinderen vaak injera: een gegiste
pannenkoek met een lichtzure smaak. Vaak wordt de
injera gegeten bij een curry of stoofschotel.

Haïti
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De scholen in Haïti zijn regelmatig gesloten
vanwege geweld op straat. De kinderen kunnen
dan niet zomaar de straat op, maar moeten
goed oppassen!
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ALEJO
ALEXANDRO
ALFONZ
ALISE
AMADA
AMORA
ANDRES
ARABEL
ARLO
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OPLOSSING

BERNICIA
DAMITA
DUARDO
EFRIM
ELVIO
EMIRALDA
FERNANDO
FIDELE
FONZ

HIRO
JESSICA
JOSIAS
JOVINA
JUAN
JULIETA
JULIO
KARMEN
LALIA

LORENT
LUCITA
MANUELA
MATIA
NARDO
NATALIO
NIEVE
PAZ
PEDRO

PEPITA
ROBERTO
RUBIN
SARAN
SAVANA
SOLANA
TIA
VINCENTE
YOLA
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Maak een mooie kaart

sorkind heel blij
Weet je wel dat jouw spon
een kaart van jou?!

wordt van

oi mogelijk. Schrijf een
Kleur deze kaart zo mo
nt en knip de kaart uit. Wil
boodschap op de achterka
er maken? Plak hem dan
je de kaart liever wat stevig
t zo groot is als jouw kaart,
op een stukje karton dat ne
op. Voor het adres kun je
teken lijntjes en stuur hem
/postadressen.
kijken op woordendaad.nl
kaartje?
Stuur je liever digitaal een
ar
Dat kan ook! Ga hiervoor na
woordendaad.nl/mijnwd.

‘Beste Anderson,
Welke vakken moet jij
voor school doen?
Ik heb rekenen, taal,
spelling, geschiedenis
en aardrijkskunde.
Groetjes, Heleen (10).’

Heleen
daan, maar tóch verbonden.
8.900 kilometer van elkaar van
ven.
Colombia schrijven elkaar brie
uit Nederland en Anderson uit
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45 jaar sponsoring

45
Versier het getal 45 zo feestelijk als je kunt!
Gebruik bijvoorbeeld kleurpotloden, viltstiften of stukjes
gekleurd papier. Maak een originele foto en
mail deze naar sponsoreenkind@woordendaad.nl
of app naar 06-13708636.*
Misschien win je wel een leuke prijs!
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jaar christelijk onderwijs,
maaltijden en medische zorg
voor kinderen in armoede!
*Hiermee geef je toestemming om de foto op
woordendaad.nl/45 te plaatsen.
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Wat is er bereikt
in 45 jaar sponsoring?

WERELDWIJD
WERKT WOORD EN
DAAD AAN GOED
ONDERWIJS VOOR DE
ALLERARMSTEN.

Kinderen in 18 landen
konden naar school

Huidige actieve landen:
- Bangladesh
- Benin
- Burkina Faso
- Colombia
- De Filipijnen
- Ethiopië
- Guatemala
- Haïti
- India
- Oeganda
- Sierra Leone
- Tsjaad

Voorheen ook actief in:
- Botswana
- Cyprus
- Griekenland
- Sri Lanka
- Thailand
- Zuid-Afrika
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500

betrokken scholen

45.288

sponsors, waarvan ruim
24.000 op dit moment

134.443

kinderen gesteund via
individuele sponsoring

72.000

brieven verstuurd door
sponsors via ons kantoor
*Gemeten sinds 2013

Sponsorkinderen stuurden:
787.907 brieven
*Gemeten sinds 2001

231.967 foto’s

Dit doen we op grote
schaal door samen te
werken met overheden
en universiteiten, maar
ook op individueel
niveau door het
sponsoren van een
kind.
Door de steun van ruim
24.000 sponsors in
Nederland ontvangen
zo’n 30.000 kinderen
wereldwijd christelijk
onderwijs, maaltijden
en medische zorg.
Door een kind te
sponsoren draag je bij
aan onze wereldwijde
inzet tegen armoede
en bouw je mee aan de
kwaliteitsverbetering
van het onderwijs.

WWW.WOORDENDAAD.NL/SPONSOREENKIND

18

