JUNIORK AT E R N VA N
PAU L U S

ZGG Junior

Kinderkrant
s snel verder
Maak kennis met kinderen van het zendingsveld. Lee

op de volgende bladzijden.

Thema

Kinderen
zoals jij!

Huiswerk maken, oppassen, de vloer dweilen, spelen
en nog veel meer. Wat doe jij na schooltijd?

KINDEREN
ZOALS JIJ!
Overal op de wereld
zijn kinderen. Ook
in de landen waar de
zendingswerkers wonen.
Wil je kennis met hen
maken? Lees maar snel
verder…
naam: Ester
land: Albanië
woonplaats: Delvinë

Een schooldag van
Ester in Albanië
Geschreven door Willemien van Schothorst

07:00
07:15

Op de motor naar school…

07:30

Geschreven door Hanneke Boer

H

07:45

’s Morgens ga ik van 7 tot 12 uur naar school. Vaak
gaan we lopend, maar soms brengt opa ons op de motor.
Het is fijn om al vroeg naar school te gaan, want dan is
het nog niet zo warm. ’s Middags is de school dicht. Dan
ga ik vaak een poosje slapen in de schaduw onder ons
huis. Ons huis staat op palen. Later in de middag speel
ik buiten. Het erf is groot genoeg om spelletjes te doen.
En natuurlijk doe ik klusjes voor oma. Een
boodschap halen bij één
van de buren, de schone
was opruimen of op mijn
kleine broertje passen.

10:30

allo, hoe gaat het met jou? Mijn naam is Ellin en
ik ben 7 jaar. In ons huis wonen opa en oma, mijn
oom, mijn zusje, mijn twee broertjes en ik. Opa
en oma hebben vier koeien en een kudde geiten.
Ze werken veel op de rijstvelden. Papa en mama
werken in de stad. Dat is ver weg en daarom kunnen ze
maar af en toe thuis zijn.

08:00

10:00

13:30

18:00

De wekker gaat.
Mijn moeder heeft al een bord trahana (broodpap) voor mij gemaakt.
Ik kleed mij snel aan en maak mijn
boekentas klaar. Vandaag heb ik: rekenen, Albanese taal, gym, biologie
en Frans. Pfff, mijn tas zit weer vol!
Snel naar school. Ik moet nu best
even doorlopen.
De bel gaat. De juf van rekenen
komt binnen. Elke les duurt een
uur. Na rekenen heb ik nog taal.
Het is pauze. Snel met mijn vriendinnen naar het winkeltje om de
hoek voor een tosti. Nee, ik heb eigenlijk meer zin in een zakje chips.
Gym, maar het regent vandaag.
Daarom hebben we geen trefbal. Ik
moet een boek lezen over bewegen.
Saai!
Snel naar huis. Ik moet eerst eten.
Dan ongeveer een uur sommen
maken en huiswerk leren. Daarna
moet ik de bovenverdieping dweilen voor mijn moeder.
Tijd om te spelen en kletsen met
mijn vriendinnen!
Groetjes van Ester Muhameti
(groep 8, basisschool Kosta Çavo,
Delvinë)

Doei, Ellin
naam: Ellin
land: Cambodja
woonplaats: Sw

aj Ampi-e

EEN LOLLY OF
BANANENKOEKJE

naam: Amie Dial
lo en Aliëtte
land: Guinee
woonplaats: Bo
ké

Geschreven door familie Hakvoort

H

oi, ik ben Aliëtte en ik woon in
Guinee. Op de foto zie je mij met
m’n beste vriendin Amie Diallo. We
zijn even oud. Ik zit op de Nederlandse school. Amie op haar eigen
school. Ik vertel jullie iets over haar
dag. Gelukkig zien we elkaar in de pauze!

06:30

07:45

10:00

Opstaan. Stokbrood eten met boontjes en ui.
Taken doen in huis. Bijvoorbeeld afwassen of
vegen.
Naar school. Amie zit in de 3e klas, dat is in
Nederland groep 5. Op het schoolplein gaat ze
met alle leerlingen in de rij staan bij de vlaggenmast. De Guineese vlag wordt gehesen en
het volkslied wordt gezongen.
Amie en de kinderen wachten naast hun tafel
en begroeten hun juf. Nu mogen ze gaan zitten.
Ze heeft een aardige juf. Het is bijna zomervakantie. Eerst moet ze nog examens maken.
Daar moet ze thuis hard voor leren. Als ze de
examens haalt, mag ze naar de 4e klas.
Pauze. Tegelijk met mij. Amie heeft meestal
500 GNF (5 eurocent) bij zich. Daar koopt ze
bijvoorbeeld een lolly of bananenkoekje van.

13:00 Naar huis! Rijst eten met vissaus en veel peper.
Huiswerk maken en klusjes doen. Kleren wassen op de schrobplank of weer afwassen.
16:00 Amie heeft tijd om te spelen. Vaak ben ik dan
ook klaar met mijn huiswerk. We spelen vaak
samen. Dat is leuk! Amie heeft geen jongere
broertjes of zusjes, anders zou ze die onder
het spelen in een draagdoek op haar rug mee
moeten nemen. Meestal spelen we bij ons in de
tuin, maar vandaag bij Amie thuis. Kijk maar
eens goed naar de foto. Zie je dat haar vlechtjes
eruit zijn gehaald? Die gaat haar oma opnieuw
invlechten. Dat kan wel twee uur duren! Ik ga
er gezellig bij zitten en dan kletsen we samen
heel wat af!
19:30 De zon gaat bijna onder. Amie gaat zich wassen en rijst eten.
20:00 Tijd om naar bed te gaan. Mijn moeder roept
me nu ook om te gaan douchen. Ik stop met
schrijven.
Tot een volgende keer! Groetjes van Amie en
Aliëtte

Pierre: Liever voetballen dan huiswerk
Geschreven door Marja Korpel

naam: Pierre
land: Ecuador
woonplaats: Guayaquil

Hallo, ik ben Pierre. Ik ben 10 jaar oud en
woon in Isla Trinitaria, een wijk in Guayaquil. Ik woon samen met mijn moeder. Mijn
vader woont ergens anders met een andere
vrouw. Ik zit in de 6e klas van de lagere
school. Iedere dag krijgen wij veel huiswerk
mee naar huis. Dat vind ik niet leuk, want ik
voetbal heel graag met mijn vriendjes. Mijn

moeder vindt het moeilijk om mij te helpen
met mijn huiswerk, omdat zij maar tot de 5e
klas op de lagere school heeft gezeten.
’s Zondags ga ik altijd naar de zondagsschool. Vind jij voetballen ook leuker dan
huiswerk?
Adios! Pierre
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Uit de Bijbel

ON
DAVIDS ZO
1
DEEL

Kun jij namen van zonen van David noemen?
Ik denk van wel. Salomo en Absalom zijn
bekende namen uit de Bijbel. Maar deze keer
denken wij na over een onbekende zoon.
Zoek in je Bijbel 2 Samuël maar op.
Geschreven door Dick Korpel

Vragen voor jou

1

 P
 robeer in je eigen woorden na te
vertellen waarom het zoontje van
David en Bathseba moest sterven.

2

 D
 e zonde van David is de reden waarom het jongetje moet
sterven. Aan Wie doet jou dat
denken? Leg uit waarom.

Puzzel voor jou

De zonde van David

I

n 2 Samuël 11 lezen wij over ernstige zonden van koning
David. Eerst pleegt hij overspel met Bathseba. Daarna
zorgt hij voor de dood van de man van Bathseba. De Heere
is heel boos op David. Hij straft hem (2 Samuël 12 vers
9-12). Maar David heeft oprecht berouw. Daarom hoeft hij
niet te sterven (vers 13).
Het zoontje van Bathseba en David zal wel sterven (vers
14). Onbegrijpelijk: moet dat onschuldige jongetje sterven om
de zonden van zijn vader? David denkt er net zo over. Als het
jongetje ernstig ziek wordt, gaat hij vasten. David eet niets en
drinkt bijna niets. Zeven dagen achter elkaar bidt David voor
de gezondheid van de jongen. Maar… het jongetje sterft.
Waarom moest dit onschuldige jongetje sterven? Lees vers
14 eens. De zonden van David worden door zijn vijanden
gebruikt om God en Zijn Woord te bespotten. ‘Is dit die vrome
man die zulke mooie psalmen schreef? Die vertelde hoe veel
hij van God hield? Je kunt die schijnheiligen nooit vertrouwen
en hun God ook niet.’ De zonden van David zijn de oorzaak
waarom het jongetje moet sterven.
Maar lees vers 23 ook. David gelooft dat hij dit jongetje in
de hemel zal ontmoeten! Stel je voor dat dit jongetje was blijven leven. Zijn hele leven lang zou hij herinnerd worden aan
de zonden van zijn vader. Maar door zijn sterven is hij voor
altijd bij de Heere. Wat een bijzondere weg van de Heere: het
jongetje wordt bewaard voor veel verdriet en David ontvangt
genade.

Zoek de tien verschillen. Succes!

