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Lekker
weertje, hè?

Thema

Lekker weertje, hè? Wat voor weer is het eigenlijk op de zendingsvelden? 

Lente: alles in de knop.

Zomer: zon, genieten.

Herfst: bladeren vallen neer.

Winter: sneeuw en ijs. Pret!



LEKKER 
WEERTJE, HÈ?

Elk seizoen heeft zo zijn 

eigen leuke en minder 

leuke kanten. In de lente 

en zomer kun je lekker 

buiten spelen, maar in 

de herfst en winter is het 

binnen gezellig en warm. 

Hoe is het weer in Oost-
Azië en Guinee?

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

Zonder verwarming

H
et is oktober en de 
herfst is net begon-
nen. Die duurt 
hier maar kort, 
een maand 

misschien. Brr, wat 
heb ik het koud. Ik 
trek een dik vest aan, 
doe een sjaal om en leg een 
kleedje over m’n benen. Weet je 
hoe dat komt? De verwarming doet het 
nog niet. Die kan ik niet zelf aan zetten. Ik weet 
dat hij over ongeveer een weekje wordt aangezet. Nog 
even geduld hebben. 

Regent het bij jullie in de winter veel? Hier niet 
hoor. Soms hebben we maandenlang geen regen in de 
winter. Het sneeuwt af en toe. Na een half jaar winter 
zijn we heel blij met de lente. Er komt dan veel mooie 
bloesem aan de bomen. Alles wordt weer groen. Na 
een korte lente volgt een paar maanden zomer. Hier in 
onze stad wordt het nooit warmer dan 25 of 30 graden. 
Lekker koel, hè?

H
allo allemaal, 

Ik ben Fatu (9 jaar) en ik 

woon in Guinee. Wij hebben 

geen winter, lente, zomer 

en herfst zoals bij jullie in 

Nederland. Wij hebben zes maanden 

droge tijd en zes maanden regentijd. 

Aan het einde van de droge tijd zijn 

veel waterputten opgedroogd. Ook 

is het stoffig en droog. Daardoor ziet 

alles er bruin uit. Kun jij je voorstel-

len dat het in Nederland zes maan-

den niet zou regenen? 

Ik houd van de regentijd én van 

de droge tijd. In de regentijd hoeven 

we niet zo ver te lopen om drink-

water te zoeken. Ook kan ik dan 

elke dag gaan zwemmen! Ik was dan 

meteen mijzelf en mijn kleren. In de 

regentijd regent het zo hard dat de 

weg wel een riviertje lijkt. De droge 

tijd vind ik ook fijn, want dan zijn 

veel minder mensen ziek. Meestal 

is de temperatuur hier rond de 30 

graden. In april en mei kan het wel 

40 graden zijn. Januari is de koudste 

maand. Dan is het soms maar 23 gra-

den. We hebben het dan heel koud 

en warmen ons ’s ochtends bij het 

vuur. Is het bij jullie in Nederland in 

januari ook zo koud?

Groetjes, Fatu

Rond het vuur 
bij 23 graden
Geschreven door Hanneke van der Blonk



v

Yudit stapt de deur uit. 

‘Brr, wat is het koud! 

Gelukkig heb ik een 

dik vest aan en warme 

laarzen!’ Hoe kan dat nu? 

Yudit woont in Ecuador 

en daar is het toch altijd 

warm? Ja, meestal is het 

in Ecuador heel warm, 

omdat het een tropisch 

land is. Ecuador heeft 

twee seizoenen: het 

regenseizoen en het droge 

seizoen. Het is bijna altijd 

warm, maar de mensen 

hier vinden 20 graden al 

koud. Dan trekken ze echt 

een warm vest aan. Vind 

jij 20 graden ook weer 

voor een warm vest?

Een warm 
vest in de 
zomer
Geschreven door Aline 
van der Maat

Winter
In Albanië kunnen de winters koud 

zijn. Als het echt koud is, blijven de 
kinderen gerust thuis van school. De 
klassen worden meestal verwarmd 
door een elektrisch straalkacheltje, 
soms door een houtkachel. Het is heel 
normaal als kinderen hun jassen aan-
houden in de klas. Daaronder dragen 
zij vaak nog enkele lagen kleren. Als de 
temperatuur overdag onder 0 graden 
blijft, geeft de overheid het sein voor 
het sluiten van de scholen. Vorig jaar 
lag er sneeuw in Tirana. Dat gebeurt zo 
weinig, dat de mensen zich niet kon-
den herinneren wanneer het voor het 
laatst was gebeurd. Op de bergtoppen 
ligt wel vaker sneeuw. 

Lente
De winter duurt niet lang. Als de 

bewolking, vrieskou en snijdende wind 
uit het noordoosten zijn verdwenen, 
breekt de zon door. Die is gelijk veel 
krachtiger dan ons waterige voorjaars-
zonnetje in Nederland. De eerste dag 
van het voorjaar is een belangrijke dag 
en wordt op 14 maart gevierd. Het kan 
dan al warm zijn, maar het kan ook 
nog veel regenen. In deze maanden is 
de natuur op zijn mooist: frisgroen gras 
en een helderblauwe hemel. De mensen 
gaan graag naar buiten. Ze wandelen en 
vermaken zich in de parken. Daar zijn 
grasvelden, bloemen en speelplaatsjes.

Zomer
De zomer is erg warm. Daarom 

begint de zomervakantie al rond 10 
juni en eindigt half september. Eén van 
de belangrijkste vragen in de zomer 
is: ‘Ben je naar het strand geweest?’ Je 
koelt er lekker af en het kost niets! Aan 
het strand worden ook de zomerkam-
pen van de kerk gehouden. Er zijn veel 
dingen die in de zomer anders gaan 
dan normaal. ’s Middags is het dan veel 
te warm. Na de lunch houdt daarom 
iedereen een siësta: de mensen doen 
dan een middagslaapje. De winkels zijn 
op die tijd op veel plaatsen gesloten. Op 
zondag wordt de kerkdienst om 9.00 
uur in plaats van 11.00 uur gehouden. 
Er zijn in de zomer minder mensen in 
de kerk, omdat veel mensen teruggaan 
naar hun familie in de bergen. 

Herfst
Het weer in de herfst is onvoorspel-

baar. Soms is het nog lang warm, soms 
is het regenachtig. Het kan stortrege-
nen, stormen en een hele dag of nacht 
onweren. De regen kan onder de dor-
pels de huizen binnendringen en op de 
straten voor veel wateroverlast zorgen. 
Waar het water te diep is om doorheen 
te rijden, ontstaan files. De rivieren uit 
de bergen vullen zich in korte tijd met 
water. Dan zie je onder de brug over de 
Tiranarivier het water met grote vaart 
bergafwaarts stromen, terwijl de rivier 
even daarvoor nog droog stond. De 
mensen blijven bij regenval het liefst 
thuis en je raadt het al: de kinderen 
vinden het ook niet erg om een dagje 
niet naar school te gaan!

Welk seizoen vind jij het meest op 
jullie seizoen in Nederland lijken?

Geschreven door Gerda Wassink

ALBANESE SEIZOENEN

WINTER

LENTE ZOMER

HERFST



Heb jij wel eens goed naar een 
mier gekeken? Het is een weerloos 

beestje. Dat viel de Spreukendichter 
ook op (Spreuken 30: 25). Er viel 

hem ook iets anders op. Hij schrijft 
dat mieren in de zomer hun voedsel 

verzamelen voor de winter.

FGGHfgghUit de Bijbel De mier in de zomer

K
oning Salomo herhaalt een les uit Spreuken 6 (vers 
6 tot 11). Daar gebruikt hij een mier als voorbeeld 
voor de luiaard. Dat zijn mensen die zich nergens 
druk over maken. Zo’n mens denkt niet na over 
zijn toekomst. Misschien denk jij ook ‘geen zorgen 

voor de dag van morgen.’ Maar Salomo denkt daar heel  
anders over. ‘Kijk eens goed naar de mier’, zegt hij. 

Niemand zegt tegen een mier dat hij in actie moet 
komen. Toch verzamelt het diertje in de zomer ijverig zijn 
voedsel. Een mier eet tijdens de zomerse oogsttijd, maar eet 
niet alles op en laat de rest ook niet 
wegrotten. Het diertje slaat het 
eten op voor de winter. Dan is 
er geen eten meer op het land, 
maar wel in het mierennest.

In de dierentuin in Ecua-
dor heb ik wel eens een dier 
gezien dat een luiaard wordt 
genoemd. Een luiaard beweegt 
heel langzaam over de grond en 
doet wel 6,5 uur over één kilometer. 
Daarom leeft het dier bijna altijd in een boom. Het lijkt 
altijd te slapen en zich nergens druk over te maken. Salomo 
schrijft niet over dit dier, maar voor mij is het een beeld van 
de les die Salomo ons wil leren. De les is: wanneer iemand 
zich niet voorbereidt op de (eeuwige) toekomst dan kan het 
slecht met hem/haar aflopen. Salomo zegt tegen de luiaard 
in vers 11 dat hij in armoede en gebrek zal eindigen. Wat is 
jouw toekomst?

Geschreven door Dick Korpel

1           Lees Spreuken 6: 10. Ben jij vanmorgen op tijd 

uit je bed gestapt, zodat je de Bijbel kon lezen 

en kon bidden voordat je naar school ging?

2           Lees Mattheüs 6: 34. Daar zegt de Heere 

Jezus Zelf dat wij ons geen zorgen moeten 

maken voor de dag van morgen. Wie heeft er 

nu gelijk: de Heere Jezus of koning Salomo?

3           Lees Mattheüs 6: 33. Gaat de les van koning 

Salomo alleen over ons eten en drinken of 

ook over iets anders?

Puzzel
Je ziet hier 6 foto’s uit Guinee. Ze zijn gemaakt in de regentijd 
en in de droge tijd. Welke foto’s horen bij elkaar?

Vragen voor jou

REGENTIJD

DROGE TIJD
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