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DIEREN!

Thema

Lees mee over dieren! 

Heb jij een huisdier? Of houd je 
veel van dieren? Maak kennis 
met Boef, Captain en Dribbel.



ZORG VOOR 
JE HUISDIER

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

Heb jij een huisdier? In Nederland zorgen 

we goed voor huisdieren. In andere landen 

is dat niet altijd zo. Soms hebben mensen 

een dier omdat ze het later op willen eten. 

Welke dieren hebben ze in Guinee, Oost-

Azië en Ecuador?

BOEF

Geschreven door familie Hakvoort

W
elkom in onze wijk in Guinee! Er loopt hier van alles rond. 
Geiten, schapen, hanen, kippen en soms konijnen. Op een dag 
worden deze dieren geslacht en opgegeten. Er zijn ook honden en 
poezen. Die hebben een belangrijke taak: ongedierte verjagen en 
blaffen bij ongewenste bezoekers.

Wij hebben ook een hond. Weet je hoe hij heet? Boef! Wij zijn blij met 
Boef. Hij blaft ’s nachts als er een rat op de muur zit. Of als er iemand langs-
loopt. Regelmatig komt Boef ons ’s morgens zijn gedode rat brengen. Hij legt 
het dier dan voor onze voeten. Goed gedaan, Boef!  

We hebben ook nog een konijn. Daar zorgen we goed voor. Onze buren 
vinden dat maar raar. Het konijn kost ons elke dag geld en we eten het niet 
eens op. Zou jij je eigen konijn willen opeten?

Captain is ziek

Boef!

K
en je Captain? Dat is mijn leuke kat. Hij was heel klein en schattig 
toen hij bij mij kwam wonen. Hij at en dronk goed. Hij groeide snel. 
Captain zat vaak bij mij op schoot en we sliepen ook samen. 

Op een dag werd Captain heel ziek. Ik ging met hem naar de 
dierenarts. De dierenarts zei: ‘Ik denk dat Captain niet meer beter wordt.’ 
Ik was verdrietig. Toen kwam er een vriendin van mij op bezoek. Ze vroeg: 
‘Mag ik voor Captain bidden?’ ‘Ja’, zei ik. Mijn vriendin bad, heel eenvoudig 
en eerlijk. Toen ging ze weer naar huis.

Een week later belde ze me op. Ze vroeg: ‘Hoe gaat het met Captain?’ 
Ik vertelde dat het elke dag een stukje beter ging met mijn kat. Ik was er 
natuurlijk blij om. En weet je wat mijn vriendin toen zei? ‘Nu weet ik dat de 
Heere ook mijn gebeden verhoort!’CAPTAIN



O
nze poes in Ecuador heet Dribbel. Ze 
was ongeveer vier weken oud toen 
we haar kregen. Dribbel was mieze-
rig en hulpeloos. We gaven haar een 
spuitje melk en ze groeide goed.

Dribbel werd verliefd op de kat van de 
buren. Ze kregen vijf jonge katjes, waarvan 

er nog vier leven. Dribbel is alweer zwanger. 
Hoeveel katjes zullen er nu komen, denk jij?

De huiskat van de familie Elenbaas is ook 
bij ons komen wonen. En dan hebben we 
ook nog Boefje, een zusje van Dribbel. Ook 
Boefje is mama geworden. We hebben nu 
een gezellige kattenplaag!

Geschreven door 

familie Dekker

GEZELLIGE KATTENPLAAG 

DRIBBEL

FGGHfgghUit de Bijbel

Veel honden worden in Nederland 
goed verzorgd. Dat geldt ook 

voor sommige honden in Ecuador. 
Maar in Ecuador zijn ook veel 

zwerfhonden. Dieren, mager tot op 
het bot, die de buurt afzoeken naar 
voedsel. De Bijbel verwijst naar dit 
soort honden om ons iets te leren.

Een hondenleven

P
ak je Bijbel en lees Spreuken 26 
vers 11. De tekst legt uit dat een 
dwaas naar zijn dwaasheid terug-
keert, zoals een hond naar zijn 
braaksel terugkeert. Misschien 

heb je het weleens gezien. Een hond 
heeft iets gegeten, maar hij spuugt 
het eten ook weer uit. Het eten zat 
niet lekker in zijn maag. En dan? Even 
later keert de hond terug en eet zijn 
eigen braaksel weer op. Waarom? Het 
eten lijkt zo aantrekkelijk! Maar dat is 
toch dom van die hond? 

De Spreukendichter wil ons met 
deze spreuk iets uitleggen. Wijze men-
sen zijn mensen die leven vanuit de 
vreze des Heeren (Spreuken 1: 7). Deze 
mensen hebben ontzag voor Gods ma-
jesteit en heerlijkheid. Daarom willen 
zij de Heere dienen. Zij luisteren naar 
de goede raad van de Heere. Dwazen 
zijn het tegenovergestelde. Zij ver-
achten wijsheid en vermaningen. Zij 
hebben de Heere helemaal niet nodig. 
Zij doen wat ze zelf willen.

Dwaze mensen zijn heel dom. Ze 
doen dwaze dingen en blijven er mee 
doorgaan. Net als die hond. Ze willen 
niet met het verkeerde stoppen. In 
Ecuador zien wij dat bij mensen die 
aan alcohol en drugs verslaafd zijn. 
Als zwerfhonden zoeken zij middelen 
om in hun verslaving te voorzien. 
Wil je voor deze verslaafde mensen 
bidden? Vraag of de Heere hen wil 
redden. Maar, zou deze tekst alleen 
gaan over alcohol- en drugsverslaafden 
in Ecuador?

1         In Ecuador zijn mensen verslaafd aan drugs 

en alcohol. Zijn er in Nederland ook verslaafde 

mensen? Aan welke verslavingen denk jij dan?  

2   Herken jij jezelf in zo’n dwaas mens? Hoe kan 

een dwaas mens veranderd worden in een 

wijs mens? Lees Spreuken 9: 4-6. 

Vragen voor jou

Vogels in 
de Bijbel
Zoek het Bijbelgedeelte op en vul de 
juiste vogel in. Elke eerste letter staat 
al opgeschreven. Succes!

1. Symbool van vrede (Mattheüs 10 : 
16) 

2. Grote, prachtige roofvogel. Kan 
mooi zweven (Jesaja 40 : 31)

3. Heeft zwarte veren, werd uit de ark 
gelaten (Genesis 8 : 7) 

4. Snelle vlieger, maakt een nest van 
modder (Psalm 84 : 4) 

5. Roofvogel, kromme snavel en scher-
pe ogen (Job 39 : 29) 

6. Heeft goede ogen, vliegt geruisloos 
in de nacht (Jesaja 34 : 11) 

7. Kleine vogel, bruine veren (Matthe-
us 10 : 31) 

8. Voedsel voor de Israëlieten in de 
woestijn (Exodus 16 : 13) 

9. Een grondvogel, kan niet hoog vlie-
gen (1 Samuël 26 : 20)

10. Staat bij de sloot en lust graag vis 
(Deuteronomium 14 : 18)
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KNUTSEL 
CHALLENGE!

E
igenlijk wilde ik jou op deze pagina 

uitnodigen voor de zendingsdag van 2020. 

Een prachtige dag in de Evenementenhal 

in Gorinchem: je had kunnen luisteren 

naar zendingswerkers, bouwen met 

LEGO, meedoen aan het kinderprogramma en 

de uitdaging aangaan van een heuse challenge! 

Maar helaas. Je weet dat het coronavirus 

rondgaat in ons land en daarom gaat de 

zendingsdag niet door.

Gelukkig kan ik je ook op een andere manier 

uitdagen. Toch nog een challenge… Deze 

kinderkrant gaat over dieren. Je hebt gelezen 

over Boef, Captain en Dribbel. Natuurlijk zijn 

er nog veel meer dieren in de landen van de 

zendingswerkers. Knutsel je mee? Maak een 

dier dat voorkomt op het zendingsveld. Je mag 

zelf weten hoe je het dier maakt en met welk 

materiaal. En dan?

1. Maak een goede foto van je knutsel. Zorg 

voor een effen ondergrond of achtergrond. 

De foto moet minimaal 1MB groot zijn. 

2. Stuur je foto naar info@zgg.nl. Zet hier je 

naam, leeftijd en volledige adres bij. Doe dit 

uiterlijk 1 juli 2020.

3. De tien mooiste knutsels krijgen een plaats 

in de Paulus van september. 

4. De vijf mooiste knutsels verdienen een 

bijzondere prijs! Je krijgt als beloning een 

setje kaarten van jouw knutsel. Die kaarten 

kun je dan versturen naar zendingswerkers.

We zien uit naar jouw foto van je mooie 

knutseldier en we hopen dat we elkaar 

volgend jaar op 26 juni 2021 op de zendingsdag 

ontmoeten!

Hartelijke groet,

Marja van der Jagt

Aan de sssslag!
1 Ssssssssssssiss! De sissende slang 

lust wel een muisje. Maar helaas 
moet hij het met een buik van mui-
zentrapjes doen. 

Je plakt de uiteindes van twee 
vlechtstroken in een hoek van 90 
graden op elkaar. Die vouw je om en 
om over elkaar heen, totdat je bij het 
uiteinde bent. Plak de uiteinden aan el-
kaar. Je kunt je slang zo lang maken als 
je wilt. Zorg tot slot voor een kop, tong, 
oogjes en neusgaten. Ssssssssssssiss!

2 Deze knalroze flamingo 

maak je door een papieren bordje 

door de helft te knippen. Uit de 

ene helft knip je de rand af voor de 

nek. Van het middengedeelte knip je de 

kop. De nek, het lijf en een gedeelte van de 

kop verf je roze. De snavel maak je zwart. 

Let op: schilder de achterkant van het 

bordje, want op de voorkant zit meestal 

een laagje waar de verf niet goed op blijft 

zitten. Plak dan alles aan elkaar met lijm. 

Geef de flamingo een oog. Maak van oranje 

papier twee benen. Klaar!


