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Dit staat er 
deze keer in 
de Verrekijker: Inhoud

Hallo allemaal!

“Wie doet er mee met tikkertje?” “Kom je 

bij mij thuis Beverbende spelen?” 

Spelen… Houd je van samen spelen? Spe-

len op het schoolplein, in de straat, de tuin 

of met een spelletje aan de keukentafel?

Kinderen over de hele wereld spelen 

graag! Of je speelgoed hebt of niet, overal 

wordt gespeeld. 

In deze Verrekijker nemen we samen een 

kijkje in landen waar Woord en Daad werkt 

om te horen en te zien hoe jouw leeftijds-

genootjes spelen. Ook vragen wij je samen 

te spelen voor hen. Hoe? Lees snel verder!
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Prikbord

KONINGSDAG IN COLOMBIA

Wist je dat de sponsorkinderen 

van Woord en Daad in Colombia 

ook gezellig Koningsdag vierden? 

Feest!

KIJKDOOS MET  

VERLICHTING

Wat knap! Mihne Boere (8) 

uit Werkendam maakte een 

kijkdoos met het materiaal uit 

de vorige Verrekijker. Ze deed 

extra haar best en versierde 

de binnenkant met draadverli-

chting. Dat zag er gezellig uit! 

Ze haalde een prachtig be-

drag op: € 50. Super gedaan, 

Mihne, hartelijk dank!

KLEEDJESMARKT VOOR SPONSORKINDEREN

Vrijdag 20 mei was het eindelijk zo ver: kleedjesmarkt op basisschool  

De Rank in Sprang-Capelle! De leerlingen konden op een kleedje eigen 

spulletjes verkopen. En er waren ook leuke spelletjes te doen en prijzen te 

winnen. Natuurlijk was er ook genoeg lekkers om te eten en te kopen. 

Groep 1/2b maakte met de klas lekkere appelmoes. Alle kinderen na-

men twee geschilde appels mee die ze in de klas in stukjes sneden. 

Vervolgens gingen alle stukjes appel in twee grote pannen op de 

kookplaat. Om de beurt mochten de kinderen roeren en zagen ze 

de appels krimpen. De appelmoes werd in de potjes gedaan en ver-

kocht op de kleedjesmarkt. Alle potjes waren snel uitverkocht. Wat 

was het leuk en leerzaam om dit met elkaar te doen!

De kleedjesmarkt leverde een mooi 

bedrag op. En het leuke was dat 

een deel van het geld voor 

de sponsorkinderen van 

de school was! Namens 

Laurenthia uit Haïti en 

Makiya uit Ethiopië 

heel hartelijk bedankt!

PALMBOMEN IN  

GENEMUIDEN

Een koraalrif, sloppenwijk, palmbo-

men, jeepneys én een ‘echte’ Woord en 

Daad-school: op de projectavond van 

de Eben-Haëzerschool in Genemuiden 

lijkt het in groep 3 wel of je zomaar in 

de Filipijnen terecht bent gekomen.

De leerlingen verkochten chips en pak-

jes drinken, met een mooie opbrengst 

van ruim € 150 voor Woord en Daad. 

Goed gedaan!
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We gaan naar o

Maak kennis met Melissa Mary! Ze woont in de wijk Kom-
wakya in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Oeganda is 

een land in Midden-Afrika. Melissa is 8 jaar en ze gaat 
naar de KCC Primary School. Ze vertelt meer 

over spelen, het thema van deze Verrekijker. 
Misschien hebben jullie wel hetzelfde 

lievelingsspel… Lees en kijk je mee?

MELISSA LAAT HAAR GEBOORTELAND ZIEN
MELISSA

‘Ik woon met mijn broers en zussen en mijn moeder 

bij de kapsalon waar mijn moeder werkt. We heb-

ben één kamer, daarom slaapt mijn oudste broer 

‘s nachts in de salon. Mijn broers en zussen zijn 

een stuk ouder dan ik, dus we spelen niet zo 

veel samen. Ik speel met mijn vrienden die in 

de buurt wonen.’

 

‘Op school spelen we tijdens onze pauze, die 

een half uur duurt. We bouwen met blokken 

of we spelen ‘papa en mama’, ‘superpolitie-

agente’ en een hinkelspel dat we ‘sonko’ noe-

men. Ik speel graag met Ivana, Faith en Doreen. 

We doen ook wel eens alsof een van ons de leraar is 

en de andere kinderen zijn de leerlingen.’

 

‘Thuis zit ik graag in de kapsalon van mijn moeder om 

te zien hoe ze de haren van de mensen vlecht. Ik vind 

het leuk om te zien hoe zij daardoor geld verdient, dat 

zou ik ook wel willen. Later wil ik op een bank werken.’
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r oEganda!
In Oeganda werken veel 

mensen in de landbouw of 

ze verbouwen hun eigen 

voedsel. Melissa’s lieve-

lingseten? Gebakken Ierse 

aardappelen met kip!

‘Superpolitieagente’ vind ik 

het allerleukste spel! We van-

gen boeven en iemand moet 

dan “geld” betalen om hen uit 

de gevangenis te krijgen.’

We zijn blij als er een 

goede waterput in 

de buurt is. Hier zie 

je zo’n put!

In Oeganda wonen 

veel christenen, veel 

meer dan in Neder-

land. Hier zie je onze 

kerk.
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Woord en Daad werkt in ruim 20 landen. In 
dit spel gaan wij, startend vanuit Nederland, 
in 11 ‘Woord-en-Daad-landen’ op bezoek en 
nemen uit elk land iets mee in onze koffer.

WAT ZIJN DE SPELREGELS? 

Start met alle spelers in Nederland, zet je pion dus bij 

Nederland!

• Speler 1 gooit met 2 dobbelstenen, het aantal gegooide 

ogen laat zien naar welk land je reist. Gooi je bij elkaar 

opgeteld bijvoorbeeld 5, dan ga je naar de Filipijnen. Zet je 

pion bij de Filipijnen en teken een jeepney of knip hem uit 

je strook en doe hem in de koffer.

• Alle spelers komen op dezelfde manier aan de beurt.

• Vervolgens is speler 1 weer aan de beurt. Stel: hij/zij gooit 

7. Dan gaat de pion naar Bangladesh en doe je daar een 

riksja in de koffer.

N.B. Kom je voor de 2e of misschien wel voor de 3e keer in 

hetzelfde land, dan heb je helaas pech. Je beurt is dan ei-

genlijk voor niets geweest, maar… zet hem op, de volgende 

keer kom je vast wel in een land waar je nog niet geweest 

bent. Succes!

DOEN

GA JE MEE OP WERELDREIS? 

STar

1

3

4
8

9 10

12

Ik ga op 
reis en 
neem mee...
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7

11

DIT HEB JE NODIG:

• Voor elke speler een pion

• 2 dobbelstenen

• Een ‘koffer’, vouw 

daarvoor zelf een doosje 

of gebruik een bakje of 

schaaltje

• Pen/stiften, schaar en 

papier (of kopieer de 

strook rechts deze pagina, 

voor elke speler één)

Tip Mocht je thuis geen 

pionnen hebben, dan kun 

je ook hieronder je score 

bijhouden. 

Wie het eerst in alle 11 landen is geweest en dus de 
koffer gevuld heeft met 11 producten uit de landen 
heeft gewonnen! 
Je kunt ook een korte variant van het spel spelen. Spreek dan bijvoorbeeld 

af: Wie heeft in 10 minuten de meeste producten verzameld?
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DOEN

1 - MIJn koFFEr In nEdErLand
2 - CEYLon THEE UIT Sri Lanka
3 - oLIFanT UIT BUrkIna FaSo
4 - koFFIEBonEn UIT CoLoMBIa 
5 - JEEPnEY UIT de FILIPIJnEn 
6 - JErrYCan watEr UIT ETHIoPIË

7 - rIkSJa UIT BanGLadESH
8 - EEn VLaG UIT BEnIn 
9 - Quetzal UIT GuatEmala 
10 - dJEMBE UIT SIErra LEonE
11 - honIng UIT oEGanda 
12 - doLFIJn UIT HaÏTI

SPELER    1     2      3     4 SPELER    1     2      3     4



Gisteren vertelde de meester over de wedstrijd. 

Het is een stokken-versier-wedstrijd. De meester 

zit in de jury, samen met de juf van groep vier. 

Alleen kinderen die ouder dan 10 jaar zijn, mogen 

meedoen. Gelukkig zijn Josias en hij twaalf jaar, 

dus ze mogen mee doen! Philippe dacht direct 

aan de omgevallen boomstam om de bocht. Hij 

had hem zien liggen toen hij een keer water ging 

halen voor mams.  

Morgenochtend moeten alle stokken ingeleverd 

zijn. De mooiste krijgt de prijs: een afgedrukte 

foto waar je met een mooi kleed om en je stok 

in de hand op staat. De meester gaat de foto 

met zijn telefoon maken en rijdt dan naar de 

hoofdstad Ouagadougou om de foto af te laten 

drukken. Hier in de buurt is geen winkel die foto’s 

kan afdrukken.  

Josias weet het niet, maar Philippe wil ook zoe-

ken naar een mooie stok voor Madeleine.  

Hij heeft dat gisteren aan haar laten weten. Ze zei 

niks tegen hem. Zoals gewoonlijk. Maar hij dacht 

wel een kleine lach op haar gezicht te zien. 

Madeleine is nog maar net bij hen op school. Ze 

komt uit een ander dorp. Als hij eerlijk is, vindt hij 

haar erg leuk. Haar grote ogen kunnen zo intens 

naar hem kijken. Een warm gevoel trekt door zijn 

lijf als hij eraan denkt. Maar ze kan soms ook zo 

raar reageren. Toen hij vanmiddag zei dat hij een 

Door: Rina Molenaar

LEES JE MEE?

dE MooISTE
‘Kom nou, aan het einde van de weg de bocht om, 
bij die grote boom! Je weet wel!’  
Philippe rent met zijn blote voeten over de zandweg en 
kijkt nog even achterom naar zijn vriend Josias. Het rode 
zand stuift alle kanten op. Hij ziet tussen de stofwolken nog net de 
rode broek van Josias.  
‘Rennen, we pakken de mooiste stokken. Wedden dat niemand uit 
de klas dit nog heeft gezien!’ Philippe versnelt zijn pas. 
De afstand tussen Josias en hem wordt steeds groter.  
Waarom schiet die gast nu niet op. De bocht nog om en dan is hij er. 
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stok voor haar zou zoeken en een mooie versiering voor 

haar wilde maken, glimlachte ze. Maar daarna rende ze 

opeens weg.  

Mama heeft verteld dat hij aardig voor haar moet zijn omdat 

ze het moeilijk heeft. Hij weet niet wat er met haar is, maar 

aardig tegen haar doen vindt hij niet moeilijk. 

De bocht om en dan is hij er.  

Zo snel als hij kan klimt hij op de grote omgevallen boom-

stam. Hij loopt wankelend over de lengte van de stam. 

Heen en weer terug. 

Eindelijk, daar is Josias. 

‘Kom nou joh. Dit is de grootste omgevallen stam 

van Burkina Faso. Wedden?’ Lachend kijkt hij 

naar Josias die puffend voor hem staat. 

‘Kom ook even op deze stam. Dan zie je 

alles veel beter.’ 

Philippe trekt Josias aan zijn arm. Even 

later staan ze samen op de joekel van een 

boomstam. Onderzoekend lopen ze heen 

en weer over de stam met kronkelende 

zijtakken.  

‘Hebbes!’, roept Josias. Met een ruk trekt 

hij een tak van de boomstam af en springt 

met tak en al op de grond. Hij rent naar de 

boom die net naast de omgevallen boomstam 

ligt. Snel pakt hij zijn zakmes uit zijn zak en snijdt 

met vlugge streken langs de tak.  

Philippe zoekt nog naar een mooie stok voor hem zelf en… 

een voor Madeleine. 

Maar dat hoeft Jo-

sias niet te weten.  

Even later springt 

hij ook van de dikke 

stam af, met twee lange mooie stokken 

in zijn hand. 

‘Twee?’ Josias kijkt hem vragend aan. 

Philippe haalt zijn schouders op. ‘Reserve’, mompelt hij en 

ploft naast zijn vriend neer. 

Om beurten houdt hij de twee stokken op een afstandje 

voor zich. 

‘Kijk, ik heb twee slangen’, zegt hij. 

Josias snijdt met zijn scherpe mes stug door. Met het puntje 

van zijn tong uit zijn mond.  

De jongens werken hard. De messen slijpen langs de takken 

en de groenbruine schillen van de bast vallen op de rode 

zandgrond. Het mooie blanke hout geeft de tak een ander 

gezicht. Philippe begint vals een deuntje te fluiten.  

Een hele poos hoor je alleen maar het geluid van het mes 

langs de takken en het valse deuntje van Philippe ertussen-

door.  

‘Ik vind het goed zo!’ Philippe springt op en laat de lange 

kronkelende slangenstok voor de ogen van zijn vriend zwie-

pen.  

‘Kijk die van mij eens!’ Josias laat de dikke stok zien die hij 

om de vijf centimeter een mooie inkerving heeft gegeven. 

Het blanke hout is glad en schoon. 

‘We gaan!’ Philippe zet een spurt in. 

Straks als hij thuis is, gaat hij snel met de andere stok 

verder. Morgenochtend brengt hij die dan naar Madeleine 

toe. Niemand hoeft te weten dat hij de stok voor haar heeft 

gemaakt.  

Hij zal zijn best doen er een heel mooie van te maken. 

 

‘‘Hebbes!’, roept Josias, Met 
een ruk trekt hij een tak van 
de boomstam af en springt 
met tak en al op de grond.”

VERHAAL
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Het is nog vroeg in de morgen. Philippe 

loopt naar de waterpomp met een gele 

jerrycan in zijn hand. Meestal haalt mama 

zelf water, maar vandaag wil hij het graag 

doen. In zijn hand draagt hij de stok voor 

Madeleine, lang met een puntig uiteinde. 

De stok is mooi versierd met kunstige inker-

vingen. Om de vijf centimeter een rondje. 

En van het ene rondje naar het andere rondje 

verticale strepen die de rondjes met elkaar 

verbinden. Het was een klus. De hele middag is 

hij bezig geweest, maar nu heeft hij ook wel wat. 

Mooi gelukt en echt wat voor Madeleine, vindt hij.  

Hopelijk is ze ook bij de pomp. 

 

Hij zet het op een drafje, maar houdt zijn pas in als hij Josias 

hard aan de pomp ziet zwengelen. 

Op twee meter afstand onder de boom staat Madeleine.  

Langzaam loopt hij naar Josias toe. Zijn vriend kijkt op. 

‘Neem jij zelfs je stok mee naar de pomp?’ Verbaasd wijst 

zijn vriend naar de stok, terwijl hij de jerrycan op zijn rug 

zwaait. 

‘Je bent gek. Lekker handig om dit te dragen met de zware 

jerrycan erbij. Maar allee, tot zo!’ Josias stuift er vandoor.  

Philippe zet de jerrycan naast de pomp en loopt naar Made-

leine, die met haar rug tegen de boom staat.  

Haar ene been is opgetrokken en ze heeft haar armen op 

de rug.  

‘Bonjour! Ca va?’ Philippe kijkt in de bruine ogen van Made-

leine. Haar lippen zijn op elkaar geperst.  

Hij kucht, maar gaat verder: ‘Eh… gisteren beloofde ik jou 

dat ik de stok zou maken. Voor de wedstrijd, weet je wel. Ik 

heb iets gemaakt voor je. Kijk!’  

De stok houdt hij voor haar. Madeleine verroert geen vin en 

kijkt hem nog steeds strak aan.  

Wat doet ze weer raar. Gisteren leek ze het nog leuk te 

vinden. Het lijkt wel alsof ze helemaal niet 

blij is! 

‘Hier!’ Met een snelle beweging houdt hij 

de stok voor haar, ze reikt haar rechterhand 

naar hem uit. Hij drukt de stok in haar hand 

en draait zich om. 

Gelukkig pakt ze de stok aan. 

Hij snelt naar de jerrycan, pompt hem vol en spurt er weer 

vandoor.  

Hij draait zich nog een keer om. Ze staat nog steeds in de-

zelfde houding. 

Vreemd.  

In gedachten loopt hij naar huis. 

 

‘Ben je daar eindelijk, Flip?’  

Flip… Dat zegt mama altijd als hij een klus voor haar heeft 

gedaan. 

Hij zet de jerrycan neer en ploft op het kleed voor het huis 

onder de boom. De bak met maïspap staat al klaar.  

Hij eet samen met mams. Vader is al naar het werk. Zijn gro-

te broers studeren en zijn alleen maar in de vakanties thuis. 

Gelukkig is moeder altijd thuis. 

Ze schuift op het kleed en strijkt de lange rok over haar be-

nen terwijl ze in kleermakerszit gaat zitten. In gedachten eet 

hij zijn pap op.  

Moeder kijkt hem af en toe aan en eet ook haar pap op. 

‘Flip, wat ben je stil? Is er iets aan de hand?’ 

Hij haalt zijn schouders op. Kinderachtig dat hij zo over Ma-

deleine blijft nadenken. Mam zal dat vast ook gek vinden. 

Laat hij maar niks zeggen. 

Snel slobbert hij zijn laatste lepel pap binnen. 

‘Je denkt ergens over na. Wat is er?’ Mam blijft doorvragen.  

Hij kruipt tegen mama aan en vertelt alles. 

Moeder strijkt over zijn haren en zegt: ‘Ik snap dat jij het niet 

snapt waarom ze zo doet. Ze heeft veel meegemaakt. Ja-

renlang woonde ze bij haar oom. Ze moest werken bij hem, 

maar ze werd vaak geslagen. Naar school gaan zat er voor 

haar niet in. Andere kinderen zag ze gaan, maar zij mocht 

niet. En ze speelde nooit, omdat dat ook niet mocht van haar 

oom. Daarom weet ze ook niet hoe ze vrienden moet maken. 

Voor haar is alles nieuw. Ze weet niet wie ze kan vertrouwen 

en wie niet.’ 

DIT VERHAAL GAAT VERDER 

Ben je benieuwd hoe het verhaal tussen 

Phillippe, Josias en Madeleine afloopt? 

Scan snel de QR-code met een telefoon of 

ga naar woordendaad.nl/verrekijker
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Maak de kleurplaat zo mooi mogelijk 

en stuur hem uiterlijk uiterlijk 31 

mei 2023 naar: Woord en Daad 

Verrekijker, Postbus 560, 4200 AN 

Gorinchem. 

Naam Leeftijd jaar

Adres

Postcode Woonplaats

kleurPlaat
Kleur jij 

deze spelende 
jongens op hun 
motor mooi in?
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I
n Jeruzalem zijn ook spelende 

kinderen, de profeet Zacharia 

vertelt erover. Als hij profeteert 

zijn er weinig kinderen. Weet je 

hoe dat komt? Na de ballingschap 

moet de stad opnieuw gebouwd 

worden en er zijn maar weinig 

mensen teruggekeerd uit Babel. 

De kinderen die er zijn, leven in 

een verwoeste stad en hebben 

weinig ruimte om te spelen. Toch 

zijn ze er: jongens en meisjes die in 

vrijheid kunnen spelen en ouderen 

zullen er blij mee zijn, schrijft de 

profeet.

Er spelen kinderen in Jeruzalem. 

Er spelen kinderen in de hele 

wereld. Nee, vrede is er niet over-

al. Toch zijn die spelende kinderen 

een teken van de trouw van God.. 

Het vrolijk spel zal niet ophouden, 

het zal er ook in de hemel zijn. Blije 

kinderen zullen daar zingen en 

spelen tot eer van God. 

Spelende kinderen, wereldwijd. 

Eens zal er vrede zijn, de God van 

Israël heeft het beloofd. Als Hij 

jouw God is, dan zul je horen bij de 

spelende kinderen in het hemelse 

Jeruzalem. Denk er nog eens aan 

als je op straat speelt…

Spelende 
kIndErEn

‘EN DE STRATEN VAN DIE

 STAD ZULLEN VERVULD 

WORDEN MET KNECHTJES 

EN MEISJES, SPELENDE OP 

HAAR STRATEN’. ZACHARIA 8:5

Je ziet ze overal op straat, spelende kinder-
en. Of je nu in een stad woont of een dorp. 
Jij bent ook vast vaak te zien op straat.
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Welke zin lees je en in 

welke psalm kun je deze 

regel vinden?

Verwerking

BRENG RIKVAH BIJ 

HAAR MUZIEKINSTRUMENT

OPLOSSING:

d

d d

d

d

d

d

d

b
l
ij
d
e

b l ij
d
e

z
a
n
g

e
r
s

s t a a n

s t a a n

s
t a a

n

a

a a

a

a

a

a

a

r

r

r

n

n

z u l l ne

e

e

e
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verbInd de stiPpen en 
kleur het plaatje in

rbeiS ben  
spbeEl mebE met 
VerbrEbkijker.

knUTSEL MEE! Maak 
dE MooISTE VLIEGEr

DOEN

Je kunt ook een slinger van 
vliegers maken. Of een kaart 
(zo maak je iemand blij!).

Streep hieronder de B door, 
wat lees je dan?

VOOR DE VLIEGER  

HEB JE NODIG:

• Dik papier

• Twee stokjes

• Lijm

• Touwtje

• Versiersels

TEkEn JE LIEVELInGSSPEELGoEd

SPEEL  
JE MEE?

14 | VERREKIJKER 

DOEN



STAPELS SPEELGOED

Heb jij al je speelgoed al eens geteld? 

Hoever kom je? Bijna de helft van alle 

kinderen tussen de 2 en 8 jaar oud 

heeft meer dan vijftig stuks speelgoed 

in huis, waarvan maar met de helft ge-

speeld wordt. Dat is jammer, want al dat 

speelgoed is wel geproduceerd.

PRODUCTIE VAN 

SPEELGOED

Op het speelgoed staat vaak waar  

het gemaakt is. ‘Made in China’ lees 

je bijvoorbeeld. Vaak zijn de werkom-

standigheden 

in de speelgoed-

fabrieken in China 

slecht. Werknemers 

moeten lange werkdagen maken en 

krijgen te weinig betaald. 

Ook zijn er voor nieuw speelgoed aller-

lei grondstoffen nodig die soms maar 

beperkt beschikbaar zijn. Het winnen, 

het naar boven halen van deze stoffen, 

veroorzaakt daarnaast nogal eens 

milieuproblemen in het gebied. Zo on-

schuldig is jouw speelgoed dus niet.

TIP!

Het is niet duurzaam om jouw speel-

goed te laten verstoffen. Jouw ‘oude’ 

speelgoed is nog niet uitgespeeld, 

dus gun het een ander. Verzamel 

al jullie overbodige speelgoed en 

organiseer op school een kleedjes-

markt voor jullie sponsorkind of 

voor een mooi project van 

Woord en Daad. Of breng 

het naar een Woord en 

Daad kringloopwinkel in 

de buurt!

leer meer 
over je 
speeLgoed!

MADE IN CHINA

Speel jij elke dag? Dan heb je geluk! 
Wist je dat wereldwijd 160 miljoen kin-
deren tussen de 5 en 17 jaar elke dag 
moeten werken als kindarbeider? Zij 
hebben helemaal geen tijd om te spe-
len. En miljoenen kinderen werken ook 
nog eens onder gevaarlijke 
omstandigheden!
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Kinderen uit Haïti genieten ook volop van 
spelen! Hinkelen, behendigheidspelletjes met je 
handen en voeten, touwtjespringen, kringspelen, 
taalspelletjes en ook nog een partijtje voetbal. 
Laat je door deze kinderen 
inspireren en doe mee! 

HOE WERKT HET? 
Ga met onderstaande kaart naar 

mensen in je omgeving. Laat hen 

kiezen welk spel ze met jou meespelen 

én vraag hen voor het meedoen een 

euro voor leeftijdsgenootjes wereldwijd! Sommige 

spellen kun je vast wel 2x spelen?! Als je je oom en 

je broer vraagt voor een potje voetbal heb je al 2 

euro. Streep na een activiteit een euro door. Lukt 

het om de kaart vol te krijgen? Heel veel succes!

Speel samEn voor 
leefTijdsGenotEn!

HOE SNEL SPEEL JIJ

DEZE KAART VOL?

Het opgehaalde geld kunnen je ouders overmaken naar NL64 RABO 0385 4870 88 

ten name van Stichting Woord en Daad o.v.v. actie Verrekijker!

1 euro

1 euro

1 euro

1 euro

1 euro

1 euro

1 euro

1 euro

1 euro

1 euro
TIP: Als je niet weet hoe je 

de diverse spelletjes moet 

spelen, mag je natuurlijk 

zelf je fantasie gebruiken! 

En… als je oma het lastig 

vindt om met je te hinkelen 

kun je natuurlijk ook een 

potje kwartetten… Op de 

website van Woord en 

Daad staan ook hele leuke 

spellen uit andere landen. 

Kijk maar eens op 

www.woordendaad.nl/

verrekijker
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