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‘Vijf broden en twee vissen. Het was niet eens 
zoveel. Maar toen de Heere ze zegende, kreeg 
iedereen zijn deel.’ Dit bekende Bijbelverhaal blijft 
wonderlijk, toch?

Het is etenstijd, maar niemand van de meer dan 
vijfduizend mensen die in het gras zitten, heeft eten 
bij zich. Ja, toch! Eén kleine jongen die zijn bezit wil 
delen, al is het niet veel. De discipelen twijfelen, 
maar de Heere Jezus trekt zich hier niets van aan. Hij 
dankt voor deze vijf broden en twee visjes. 

Zie je de handen van Jezus? Die blijven delen: keer 
op keer op keer! De discipelen delen uit van de 
overvloed van stukken brood en vis. De Heere Jezus 
zorgt ervoor dat delen vermenigvuldigen wordt. Er 
is meer dan genoeg voor iedereen! Er zijn zelfs nog 
twaalf volle manden over!
Als jij deelt van wat je van God gekregen hebt, kun 
jij ook tot zegen voor anderen zijn! Hoe? 
Je kunt delen van je geld, maar ook van je talenten. 
Deel je aandacht door kinderen die alleen op het 
plein staan uit te nodigen om mee te doen. Deel 
je tijd door boodschappen voor ouderen te doen, 
of deel liefde door een brief of kaart sturen naar 
mensen die ziek zijn. Probeer het eens. Je zult 
merken dat je hier niet armer, maar juist rijker van 
wordt! 

Lezen: Johannes 6:1-15

Door Janneke Witzier

1  Wat zou jij kunnen delen met 

anderen? 

2  De Heere Jezus geeft bevel om 

de overgebleven stukken te 

verzamelen. Wat zegt dat ons? 
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SAMEN DELEN

Vraag

• Priklap of een stukje 
zachtboard, 

• stukjes stof, lint of 
gekleurd karton/
papier voor als je de 
rand wilt versieren

• karton
• schaar
• punaises
• lijm
• Stiften of 

kleurpotloden

KALENDER! In de vorige Verrekijker stond een mooie 
kleurplaat. 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. Hiero-

nder staan de winnaars. Gefeliciteerd!  

Kleurplaat Verrekijker 2017-2018
Teske Zwijgers - Sprang-Capelle
Lieke Pruissers - Sprang-Capelle

Matthias van Leeuwen  - Opheusden
Niels de Graaff  - Werkendam
Joshua Krijgsman - Dordrecht
Arjen van Geresteyn - Putten

Ella Veenema - Ermelo
Silke Averesch - Rijssen
Maik - Wijk en Aalburg

Sem den Hoedt - Nieuwe-Tonge
Geertrude Steenbergen - Gameren

VOORBEELD

Bespreek met je moeder wat je op 
verschillende dagen van een week  gaat 
eten. Je kunt ook plaatjes opzoeken van 
bijvoorbeeld boterhammen of van iets 
anders wat jullie gaan eten. Je kunt die dan 
ook opprikken in plaats van de plaatjes in 
het voorbeeld.  

Elke dag na het eten: Is alles op? Prik dan het plaatje 
van wat je gegeten hebt in de lege mand. Zijn er 
restjes? Dan laat je het plaatje zitten. 

Als het eten niet op is, hoeft het niet verspild te zijn. 
Je kunt het immers later in de week nog opeten. Dan 
mag je het plaatje alsnog in de mand prikken. 

Aan het einde van de week: Hoeveel maaltijden zitten 
er in de mand? 

Succes!

HOE WERKT HET?

1.  Neem een oude priklap of een stukje 
zachtboard.

2.  Knip een stuk karton uit dat past op de 
priklap of het zachtboard. Wil je een 
versierde rand? Laat dan aan alle kanten 
een stukje vrij.

3. Plak het karton op de priklap. 
4. Kleur de groenten en de manden en 

knip ze uit. 
5.   Prik de groenten en de manden met 

punaises op het karton dat je op de 
priklap hebt geplakt, zoals in  het 
voorbeeld in deze opdracht.

DIT HEB JE NODIG

     GRATIS 
LESPAKKET ‘AAN TAFEL!’ 

Meer leren over de waarde van 

voedsel? Vraag je juf of meester 

om het nieuwe lespakket Aan Tafel! 

gratis aan te vragen. Boordevol 

lessen, informatie, weetjes en leuke 

opdrachten in de klas! 

Meer weten? 

www.woordendaad.nl/aantafel 

Lees in de bijbel

WINNAARS  
KLEURPLAAT

Door Ineke Brand

MAAK EEN GEZELLIGE 
GROENTEN-KEUKEN-



Door Ineke Brand

Winnen!

Weet je dat niet alle kinderen in Afrika naar 
school gaan? In Burkina Faso bijvoorbeeld 
zijn veel boeren te arm om het schoolgeld 
voor hun kinderen te betalen. Omdat het in 
dit land te weinig regent, groeien de toma-
ten en de sla niet goed. De boeren krijgen 
voor deze groenten dan maar weinig of 
zelfs helemaal geen geld. Dat is natuurlijk 
jammer van het harde werken!

Woord en Daad wil de boeren graag helpen om meer oogst 
te krijgen. Bijvoorbeeld door het slaan van waterputten, 
door les te geven over het beter verbouwen van groenten, 
of door het bouwen van schuren om de oogst in te bewaren. 
Zo verdienen de boeren meer geld en kunnen hun kinderen 
elke dag naar school, net als jij! 

Jij kunt meehelpen door met je klas een gezonde fruitactie 
of een fruitbomenactie te organiseren! Met een bestellijst 
voor appels en peren of fruitbomen ga je langs de deur en na 
een aantal weken lever je de bestelling af. Vraag 
je juf of meester voor meer informatie te 
kijken op: 
www.woordendaad.nl/ verrekijker. 
Met de opbrengst van de 
fruitactie hebben meer 
boeren een goede oogst 
en kunnen er meer 
kinderen in Burkina Faso 
naar school. Top, toch?

FRUITKIST

DOE MEE!

FRUITACTIE 
IN DE KLAS 

DOORDENKERTJE: 
Water is heel kostbaar, zeker 

in landen waar het te droog 
is. Dank God dat er bij ons 
altijd schoon drinkwater uit 
de kraan komt. Probeer jij 

bewust gebruik te maken van 
water?

DOORDENKERTJE: 
Wist je dat er in Nederland ongeveer 
41 kilo per persoon per jaar aan 
voedsel wordt weggegooid? 
Bereken eens hoeveel kilo er door 
alle kinderen in jouw klas in totaal 
weggegooid wordt. Oeps?!
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Actie

In Burkina Faso, één van de armste 
landen in de wereld, proberen boeren 
op allerlei manieren gewassen te 
verbouwen. De boeren weten alleen niet 
altijd wat de goede manier is om het land 
te bewerken. 

In het droge noorden van Burkina Faso krijgen de 
boeren trainingen over bijvoorbeeld het verbouwen 
van uien, over kunstmest of over het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen.
Blij zijn de boeren als ze merken dat deze trainingen 
bijdragen aan een goede oogst en daardoor zorgen voor 
meer inkomsten.

Safoura Maiga is zo’n boerin in Burkina Faso. Zij is op zoek 
naar collega’s. Helpen jullie mee? Zij verbouwt uien op 
haar land. Over een aantal dingen heeft ze goed 
nagedacht. Haar tips lees je onderaan deze pagina. 

Verwerk haar ideeën en die van jullie in een prachtig 
groepswerk! 
Maak met je groep een schilderij, een maquette of een 
plattegrond van Safoura’s land.
De meest originele, creatieve inzending, met de tips van 
Safoura daarin verwerkt, wint de prijs!

Stuur het ontwerp van je klas voor 31 mei 2019 in naar 
kids@woordendaad.nl. 
Prijs: 1 m2 tuinbak voor jullie 
groep!

TIP 1: Zorg dat je kunt 
beschikken over water! Wat is 
daarvoor een logische plek?

TIP 2: Denk na over de manier 
waarop je dieren van je akker en 
uit je gewassen houdt.

TIP 3: Zorg voor een 
verkooptafel of een kraampje om 
je producten te verkopen.

TIP 4: Denk na over de opslag-
plaats voor de oogst! Hoe en 
waar maak je die?

TIP 5: Gebruik in het schilderij 
gedroogde schillen van uien 
voor een resultaat met reliëf. 
Maak de maquette levendig, laat 
bijvoorbeeld mensen op het land 
werken. Maak de plattegrond als 
een puzzel.

TIP 6:  
Door kennis van 
het land kun je een nog beter  
ontwerp maken. Kijk op onze 
website www.woordendaad.nl/
verrekijker is te zien hoe boeren 
op het land bezig zijn en lees 
je nog veel meer interessante 
weetjes over boeren in Burkina 
Faso. Dit kan je in je creatieve 
ontwerp verwerken.
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Door Janneke Witzier

6 TIPS!

VOOR CREATIEVE 

BOEREN EN BOER
INNEN

WEDSTRIJD!WEDSTRIJD!

DOORDENKERTJE

Een goede schuur of 

loods als opslagplaats is  

erg belangrijk. De groenten en fruit  

gaan dan niet schimmelen of rotten. Ook kun je 

alles langer bewaren tot jouw oogst voor de beste 

prijs verkocht kan worden. 

In de Bijbel gaat het ook een keer over het 

bouwen van schuren om de oogst in te 

bewaren. Weet jij wie die opdracht 

krijgt?
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Door Rina Molenaar

‘Sophie, kom je? Het is megalaat en straks wordt 
monsieur weer boos!’
Sophie kijkt op en ziet haar vriendin onder de boom 
staan wachten. Met een stokje schraapt Fathma langs 
de schors en met haar slippers trekt ze ongeduldig 
lijnen op de droge rode zandgrond. 
Sophie slikt even. ‘Nee, ik kom vandaag niet. Papa is 
weer ziek en ik ga mijn moeder helpen.’ 

Met een ruk draait ze zich om. Ze heeft geen zin om het 
gemopper van Fathma aan te horen. Vandaag in elk geval 
niet. Alsof zij niet baalt dat ze niet naar school kan! 
‘Had je dit niet eerder kunnen zeggen? Het is de laatste tijd 
steeds hetzelfde liedje met jou. Je mama helpen! Moet wel 
hè, als je te eigenwijs bent om met de groep mee te doen. Ik 
ga!’ Fathma draait zich meteen om en 
loopt het pad af.
Sophie krijgt een waas van tranen 
voor haar ogen en slikt hard. Wat 
weet Fathma er nu van? Het klopt, 
sinds een paar weken werken steeds 
meer vrouwen mee in de groep 
van de moeder van Fathma. Het is 
al een groep van bijna 50 vrouwen!  
Maar mama doet niet mee met de 
vrouwengroep, die samenwerkt op 
het land en de opbrengst van de oogst verdeelt. Sophie 
snapt dat ook niet, maar mams is bang dat ze daarmee meer 
geld verliest dan dat ze ophaalt. En nu papa zo ziek is wil ze 
dat niet. 
Ze pakt de grote emmer onder de boom op en loopt naar 
de waterpomp een eindje verderop. Haar slippers laat ze 

door het zand sloffen, waardoor het stof opwaait. 
Met een ruk pakt ze de hendel van de pomp en zwaait er 
hard aan. Door haar tranen heen ziet ze hoe de emmer vol 
klotst. 
Ze pakt de emmer op en loopt verder. Het stuk land van 
mams is niet ver meer, maar met een zware emmer lijkt alles 
ver. In de verte ziet ze mama in haar tuin bezig. De mooie 
kleuren van haar kleding steken fel af bij de groene planten 
waar ze tussen staat. 
Als Sophie dichterbij komt, strekt moeder even haar rug: 
‘Ha, ben je daar? Fijn dat je wat water hebt gehaald. De 
tomatenplanten hebben het hard nodig. Zie je dat?’
Sophie knikt en zoekt het kleine bakje dat ze altijd gebruikt 
om de planten te besproeien. De grond is hard en droog. 
Met een schepje prikt ze gaatjes in de grond naast de 

planten zodat het water in de aarde 
kan stromen. Zwijgend doet ze 
haar werk. Als de emmer leeg is 
loopt ze weer naar de pomp. Alles 
gaat automatisch, lijkt het wel. Wat 
zijn ze nu op school aan het doen? 
Waarschijnlijk legt monsieur nu een 
moeilijke som uit. Als ze morgen naar 
school gaat, dan weet ze niet hoe het 
moet. 

Sophie en mams werken hard zonder te praten. De zon 
klimt langzaam verder omhoog en brandt op hun hoofden.
‘Kom Sophie, we gaan naar huis. Vanavond gaan we terug, 
maar nu wordt het te warm.’ Moeder veegt met haar hand 
over haar hoofd, dat nat is van het zweet. Ze pakt de emmer 
tomaten op en samen lopen ze terug. 

Bij de pomp zwengelt mama een paar keer aan de hendel 
zodat Sophie haar gezicht, benen en handen kan wassen. 
De zwarte grond gemengd met de rode aarde van de weg 
geeft een paarsige gloed aan het water. Als Sophie schoon 
is pakt zij de hendel en wast mams zich. 
‘Ik loop even naar de moeder van Fathma om te kijken of 
ik tomaten kan ruilen voor mais. Ga jij maar vast naar papa 
toe.’
Sophie loopt direct door naar de grote boom voor hun 
huis. Papa zal nog wel slapen. Ze kijkt mams na, die met de 
emmer tomaten op haar hoofd naar 
het huis van Fathma loopt. Ze strijkt 
door haar haren, die al een eind zijn 
opgedroogd.
Langzaam zakt ze door haar knieën 
en leunt met haar hoofd tegen de 
boomstam. Fathma’s moeder heeft 
vast wel iets om te ruilen. Het stuk 
land van de vrouwengroep ligt er 
altijd mooi bij. Soms komt er een meneer die hun van alles 
leert. Fathma heeft het wel eens verteld. Eerst gaatjes in 
de grond maken en dan pas het water erin laten stromen. 
Anders loopt het water meteen weg en komt het niet bij 
de wortels van de plant. Sophie doet het nu ook zo en het 
werkt goed. Waarom doet mams niet mee? De kinderen 
van de vrouwen uit de boerengroep hoeven nooit thuis 
te blijven van school. De vrouwen verdelen samen het 
werk op het land, zijn vaak op tijd klaar en verdienen 
met elkaar geld dat ze in samen in een pot stoppen. 
Daarvan wordt het schoolgeld betaald. Waarom 
wil mams het per se alleen doen? 

‘Sophie, Sophie, kun je even wat hout 
zoeken? Dan maak ik straks het 
vuur aan.’ Sophie schrikt op en 
wrijft in haar ogen. Ze is in 
slaap gevallen onder de 
boom. Is mams al lang 
terug? Ze krabbelt 
overeind en 
wrijft het 

zand van haar gezicht. 
‘Kun je dat even doen? Ik maak dan wat maïspap, zodat 
paps ook kan eten. Hij heeft deze dag alleen nog maar 
gedronken.’
Moeder zit op haar hurken voor een grote schaal water. 
Ze wast de vaat van gisteravond. Alle schone potten en 
pannen zet ze keurig op het grote gele kleed naast haar. De  
potten glanzen in de zon die door de bomen schijnt. 
Sophie rekt zich lang uit en loopt naar mams toe. ‘En… 
hoe was het met de moeder van Fathma? Heeft u nog wat 

geruild?’
‘Kijk maar in de emmer. Geen mais! 
Ze hadden al met elkaar geruild. Ik 
was te laat.’ De lach verdwijnt van 
mams gezicht. ‘Ga nu maar wat hout 
zoeken!’
Moeder wil er duidelijk niet verder 
over praten, maar Sophie wil het nu 
weten. Als mams zo door blijft gaan, 

kan zij over een poosje helemaal niet meer naar school en 
moet ze altijd op het land helpen. 
Ze hurkt neer bij de grote schaal en laat haar vingers door 

het koude water gaan. Ze kijkt in het donkere gezicht 
van mams. Haar bruine ogen glinsteren. Tranen? 

Sophie kan het niet goed zien.
‘Mam, waarom wilt u er niet over praten? 

U kunt het toch vertellen aan mij? Ik 
begrijp gewoon niet waarom 

u niet meedoet met de 
vrouwengroep. Ze 

werken samen 

Verhaal
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‘Mam, waarom 
wilt u er niet 
over praten?’

Sophie slikt 
even. ‘Nee, ik 
kom vandaag 

niet.’

DE ZON SCHIJNT
voor Sophie



en hebben het ook gezellig met elkaar.’ Sophie houdt 
haar adem heel even in. Dan vervolgt ze: ‘De kinderen 
van die vrouwen kunnen elke dag naar school. En 
dat wil ik ook!’ Ze hoort zelf hoe haar stem trilt bij de 
laatste woorden.
Moeder stopt met wassen. Haar 
handen rusten in de bak met 
water. Ze zucht diep en gaat 
langzaam verder met haar werk.
‘Ga maar hout halen, Sophie.’
Sophie staat op en rukt een 
grote doek van de waslijn. Ze 
rolt de doek op en draait er een 
slang van, die opgerold op haar hoofd past. Als ze 
een paar meter verder loopt, ziet ze een grote oude 
tak liggen die vannacht van de boom is gewaaid. Die 
heeft mams niet gezien! Lekker, dan heeft ze vandaag 
een makkie. Mams kijkt op als ze de tak voor haar 
neerlegt. Ze staat op en strijkt over het kroeshaar van 
Sophie. ‘Dat heb je snel gedaan!’

‘Hé Sophie, ben je daar? We gaan een nieuw lied leren 
op school. In juni komt er een feest omdat we 25 jaar 
bestaan. Jij mag ook mee doen in het koor van juf 
Mireille en…’ Fathma stopt abrupt als ze moeder ziet. 
‘Pardon, bonsoir madame,’ zegt ze zacht.
‘Ga maar verder hoor,’ zegt mams 

vriendelijk. ‘Sophie wil dit graag horen!’
Fathma vervolgt: ’Je staat op de lijst voor het 
koor. Kom je morgen weer? Juf Mireille wil elke 
woensdagmiddag oefenen. Of moet je weer werken 

op het land?’ Fathma kijkt 
vragend naar Sophie.
Sophie knippert met haar 
ogen. Zingen met juf Mireille is 
heerlijk. Ze mag in het koor op 
de feestdag die komt! Dat is nog 
eens goed nieuws!
Sophie kijkt mams vragend aan. 
Die staat vlug op en loopt naar 

Sophie. Voor Sophie het weet zit ze knel in de armen 
van mams, die haar stevig tegen zich aan drukt en in 
haar oor fluistert: ‘Fietje, morgen ga jij naar school en 
oefenen met het koor. Ik zal morgen gaan praten met 
de vrouwengroep.’ Een warm gevoel stroomt door 
Sophie heen. Mams, lieve mams! Dat doet ze voor 
haar. Ze weet het zeker. Ze krijgt een brok in haar keel 
en kan niks meer zeggen. 
Fatma kijkt hen vragend aan. Ze begrijpt er niks van.
Sophie laat het zo en zegt: ‘Ja! Morgen ga ik naar 
school en doe ik mee met het koor!’ 
Fatma draait zich om en loopt naar huis. Sophie 
pakt een bakje en schept pap uit de grote kom voor 

papa die binnen is. Haar 
voeten voelen licht als ze 
naar het huis loopt. De 
zon schijnt mooier dan 
op een andere avond. 
Vanavond schijnt de zon 
voor haar. Morgen staat 
ze in het koor en zal ze 
het mooist zingen van 
iedereen!
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Zingen met 
juf Mireille 
is heerlijk.


