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Eliana woont 
in Colombia

Stuur een 
kaart op reis!6

Op reis 
met 

Ruth
2

Op reis naar 
Colombia!

4
LEES HAAR VERHAAL!



tekstDoor Gerrie Voskuil
Lees je

Bijbel

2

OP REIS
Was jij pas nog op reis? 
Waar ging je naar toe 
en met wie? 

Kijk, ik zie twee vrouwen, ook op 

reis. Ze lopen samen. Heel lang 

geleden was die ene vrouw, de 

oudste, ook op reis. Toen waren 

ze met z’n vieren. De oude 

vrouw, Naomi, had toen haar 

man en twee zonen bij zich. Ze 

waren op reis gegaan omdat er 

honger was in hun land. Vanuit 

hun plaatsje Bethlehem in Israël, 

waren ze in een ander land, 

Moab, terechtgekomen. 

In Moab sterft Naomi’s man. 

Later trouwen Naomi’s zonen 

met twee meisjes uit Moab, 

Ruth en Orpa. Maar de beide 

jongens sterven ook. Wat een 

verdriet! 

Op een dag besluit Naomi de 

lange terugreis naar haar eigen 

volk te maken. Ruth en Orpa 

willen bij haar blijven en gaan 

met haar mee. Maar Naomi zegt: 

’Ga terug en blijf in je eigen 

land.’ Naomi geeft hun beiden 

een afscheidskus. Ze houden 

veel van elkaar. Orpa gaat terug 

naar huis, maar Ruth blijft en 

zegt: ’Laat mij met u meegaan. 

Waar u gaat, wil ik gaan en waar 

u woont, wil ik wonen. Uw volk 

is mijn volk en uw God mijn 

God.’ 

Daarom zie je deze twee 

vrouwen lopen, op reis naar 

Israël, met de God van Israël! 

Op weg naar… huis!

met Ruthmet Ruth

Ken je nog meer personen uit 
de Bijbel die op reis gingen? 

Zoek wat namen op. En weet je 
ook waarom ze moesten reizen?

LEZEN: RUTH 1
DENK EN

 DOE

Verwerk de tekst uit 
Ruth 1:16, ‘Uw volk 
is mijn volk en uw 
God mijn God’, op 

een creatieve manier. 
Teken, knip, plak, 

handletter of bedenk 
iets anders. 

DENK EN DOE

Door Gerrie Voskuil

3

Aan de 
slag

B E T H L E H E M Y
R E I S N A O M I Y
I I J T P D N O I O
L T S R W S G A P Y
R H O R H D E B S H
S U M H A X R U T H
R I C H T E R S E L
L S F S V O L E F M
E Y A H N I A U D E
H E E G I U O N P E

Woordzoeker
Zoek onderstaande woorden, die allemaal van 
betekenis zijn in Ruth 1, op in de woordzoeker.
De woorden staan van links naar rechts, van boven 
naar beneden of zelfs schuin. Het zijn er tien.

RUTH • MOAB • ORPA • RICHTERS • ISRAEL
NAOMI • BETHLEHEM • HONGER • REIS • THUIS

Ik ga op reis en ik neem mee 

Dat spelletje ken je vast wel! De spelers zitten in 

een kring. Eén van de spelers start het spel door 

te zeggen: ‘Ik ga op reis en ik neem mee....’ en 

noemt dan iets wat hij mee wil nemen op reis, 

bijvoorbeeld een tandenborstel. De volgende 

speler links neemt het over en wil bijvoorbeeld 

graag een knuffelbeer meenemen. Hij zegt dan: 

‘Ik ga op reis en ik neem mee... een tandenborstel 

en een knuffelbeer.’ En zo ga je door. Als 

iedereen in de kring geweest is, kun je met de 

eerste speler doorgaan. Wie een fout maakt 

is af. Je kunt het spel dan stoppen, opnieuw 

beginnen, of doorgaan zonder de speler die af 

is, totdat er uiteindelijk nog maar 

één speler over is. 

Kun je iets noemen 
wat je mee zou 

willen nemen naar 
een kind in Colombia?



Op school horen we elke dag 
een verhaal uit de Bijbel. Verder 

krijgen we verschillende lessen. Ik zit 
met 26 andere kinderen in een klas. Mijn 

favoriete vak is gym. 

Ik ga naar school terwijl mijn moeder werkt. Ze 
maakt paraplu’s. Deze paraplu’s verkoopt ze aan 

mensen. Met het geld betaalt ze voor ons 
eten en ons huis. Dat is natuurlijk heel 

fijn! En school is gelukkig heel leuk! 

Strip

Dit is de 

vlag van 

Colombia.

Dit is 
Eliana.

 Ik ben Eliana en ben 8 
jaar oud. Ik woon samen 

met mijn moeder, zus en een 
vriend van onze familie. We wonen 

in een grote stad in Colombia. Dat is 
een land in Zuid-Amerika.

Elke dag sta ik al om 5 uur ’s ochtends op. Dat is 
vroeg hè? Ik ga dan eerst douchen. Mijn moeder 
doet mijn haar. Na het ontbijt brengt mijn moeder 

mij en mijn zusje naar school. De school is een 
kwartiertje lopen. De lessen beginnen om half 7 

’s ochtends. 

Door Nienke Freije

HOI!
Mijn school is al uit 

om één uur ’s middags. 
Thuis lunch ik met mijn moeder 

en zusje. Ik eet dan rijst, linzen 
en plataan. Plataan is een soort 

banaan. Daarna helpt mijn moeder ons 
met huiswerk.

Soms krijg ik ’s middags nog een extra les. Daar 
heb ik bijvoorbeeld geleerd dat ik niet mee 

moet gaan met vreemde mensen. Als ik 
niet naar les ga, help ik mijn moeder, 

bijvoorbeeld met de afwas. 
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Na het 
avondeten 

mag ik vaak nog 
even opblijven. 
En dan begin ik te 

gapen… Ik duik lekker 
met mijn zusje ons 

bed in. Slaap 
lekker! 

ELIANA
woont in Colombia
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Wist je dat een 

plataan minder 

krom is dan een 

banaan? Kijk maar 

op het plaatje! 

LEUK WEETJE:

WIST JE DAT...

op elke hoek van de 
straat vers fruit 

te vinden is? Er zijn 
zoveel fruitsoorten! 
Van sommige heb je 

waarschijnlijk nog nooit 
gehoord…



Door Ineke BrandActie

6 7

Door Ineke BrandDoen Hoe doe je het?
1. Knip de kaart uit.

2.  Plak hem op een kartonnen 

ondergrond of op een bestaande 

kaart waar de lijntjes en plaats 

voor de postzegel al op staan 

(anders moet je die zelf tekenen).

3.  Kleur de kaart zo mooi mogelijk 

in. Bijvoorbeeld de regenboog 

met krijt en de papegaai met 

viltstift.

4.  Zoek gekleurd papier. Misschien 

heb je vouwblaadjes, maar ook 

folders zijn heel goed bruikbaar. 

Scheur kleine stukjes.

5.  Plak een rand met heel veel 

verschillende kleuren rondom 

de kaart.

6.  Heb je nog meer ideeën om de 

kaart nog mooier te maken? Ga 

je gang!  

Stuur een 

kaart op reis!

Post krijgen is leuk! Weet je dat je met een 
kaart een vriendje ver weg heel blij maakt? 
Maak een mooie kaart en laat die kaart een 

verre reis maken naar Colombia. 

SP
AA

RK
AA

RT

Hoe ga je aan het 
werk voor Fernando?

Vraag aan 10 verschillende mensen, 

bijvoorbeeld opa, mama, buurman of tante, of 

zij € 1,- willen doorstrepen en jou vervolgens 

zo’n euromunt willen geven. Maak een leuk 

spaarpotje waar je het geld in verzamelt óf 

neem een envelop mee waar je de 10 munten 

in bewaart.

Maak vervolgens het geld over 

naar:  IBAN NL64 RABO 0385 

487088 o.v.v. Spaaractie 

Verrekijker 2019.

Is de kaart helemaal klaar? Stuur de kaart naar:

Stichting Woord en Daad, t.a.v. Kids, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem

Wij zorgen ervoor dat jouw kaart op reis gaat naar schoolkinderen in Colombia!

Hoi allemaal, 

Ik ben Fernando en ik ga elke dag ‘op 

reis’! Weet je waarheen? Naar school. 

Dat is voor mij een supermooie reis! 

Door de stad loop ik elk dag naar de 

‘God-is-liefde-school’. School is voor 

mij een veilige én fijne plek. Ik ben er 

zó blij mee, graag wil ik dat delen met 

mijn vrienden.

Daarom heb ik aan jou een vraag. Wil 

jij helpen zodat vrienden van mij in 

Colombia ook elke dag zo’n ‘reis’ naar 

school kunnen maken?

Groetjes Fernando

HELP FERNANDO 
EN ZIJN VRIENDEN

Spaar 

jij mee?

Dat kan! Spaar met deze bladzijde € 10,-! Met jouw geld 

zorgen we ervoor dat Fernando alle spullen krijgt die 

hij op school nodig heeft, zoals schriften en pennen. 

Als velen van jullie dat doen, kan hij straks samen met 

vrienden ‘de reis’ maken naar school. 
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