Z G G J U N I O R - K AT E R N VA N PA U L U S

De Kinderkrant over:

Prachtige natuur!

BRR! KOUD BUITEN
op. Heb je
Je jas aan, sjaal om en muts
gezien? Lees
wel eens ingepakte bomen
verder op bladzijde 3.

Kun jij de puzzels oplossen
?
Snel aan de slag!

KINDERKRANT

ALBANIË

CAMBODJA

Alles mooi groen
Geschreven door familie Wassink

Wat is Albanië een prachtig land! De winter
duurt maar kort. Meestal is alles hier mooi
groen. De Albanezen houden van de groene
natuur. Ze kunnen er veel van gebruiken.
Denk aan vruchtbomen, groenten en gras voor
de koeien. Weet je welke vruchtbomen hier
allemaal groeien? Wijnstokken, olijfbomen, vijgenbomen, sinaasappelbomen en granaatappelbomen. In hogere gebieden groeien ook appelen perenbomen. Groeien deze bomen ook bij
jullie in de tuin? Verder zijn er braamstruiken
en allerlei soorten bessenstruiken.
De mensen zorgen zelf ook voor groen in
de tuin. Vaak staan er heggetjes of bloemen.

PUZZEL

Krokodillenstaartplant
en lotusbloemen
Geschreven door Hanneke Boer

En bij de deur een rij potplanten,
bijvoorbeeld geraniums. In de
steden is het niet zo mooi groen.
Gelukkig is er wel af en toe een
speeltuintje.

Groeien deze
Naast het vele groen is er in
Albanië ook veel berggebied.
bomen ook bij
Ongeveer twee derde deel van het
jullie in de tuin?
land bestaat uit bergen. Er zijn ook veel
meren. Op sommige plaatsen staan bijenkasten en kom je herders tegen met hun kudde
schapen, geiten of koeien. Wat is het uitzicht
adembenemend mooi!

Huizen, straten, flats en asfalt… dat is Phnom
Penh. Maar toch niet alléén dat. Tussen de
huizen staat soms een mangoboom. En soms
staat een straat zomaar een maand lang vol
bloeiende, gele bomen. Of je wordt verrast
door oranje en knalroze bougainville. Dat is
een plant met mooie bloemen.

B

ij de huizen hebben de mensen planten in
potten. Soms planten met gele bloemen,
want ze denken dat die geluk brengen. In
de potten staan meestal kruiden en andere eetbare
planten. Of aloë vera (krokodillenstaartplant), waar
heerlijke gel in de bladen zit.
Buiten de stad kom je natuurlijk nog veel meer
bomen en planten tegen. In de dorpen, in de velden en op de berghellingen. Wat heeft Cambodja
veel vruchten! Er is mangosteen, banaan, ananas,

mango, groene sinaasappel,
pitaya, pomelo, doerian,
sterfruit, papaja, kokosnoot,
guave… ben je de tel nog niet
kwijt?
Tussen de afgemaaide rijstvelden lijkt
het opeens of je even terug in Nederland bent. Je
ziet dan grote stukken land met bloemen. Maar het
zijn geen tulpen. Het zijn lotusbloemen. Die lijken
op waterlelies. Deze bloemen worden veel gebruikt
bij offers in de tempels. Als je wilt, mag je ook
gewoon een lotusbloem plukken. De stengel van de
bloem ligt soms tussen de groenten op je bord. En
de zaden worden op straat verkocht als een snack.
De Cambodjaanse mensen weten precies wat je wel
en niet kunt eten van deze bloem. Heb jij al zin om
te proeven?

Kun jij de weg vinden?
De geraniums
moeten nog in
de pot gezet
worden. Kun
jij de weg
vinden?

Ingepakte bomen
Geschreven door een werker uit Oost-Azië

L

oop jij wel eens te genieten van de
bomen? Ik woon aan de rand van de
woestijn. Helaas zijn daar niet zoveel
bomen. In de stad worden wel bomen
geplant. Weet je hoe die verzorgd worden?
Het regent hier te weinig, dus komt er een
grote tankwagen water geven. Dan zijn de
bomen mooi groen.
In de herfst komt die tankwagen
weer. Deze keer spuit hij lucht langs
de blaadjes. Zo vallen ze sneller naar
beneden. De blaadjes worden gelijk

opgeveegd, want dat vinden ze hier netjes.
Wat ben ik blij als ik in Nederland gewoon
door de blaadjes kan sloffen!
In de winter is het hier erg koud. Dan
worden de bomen goed ingepakt in plastic.
Zo vriezen ze niet dood. Na
de winter worden de bomen
uitgepakt en is iedereen blij.
De eerste bloesems komen
aan de bomen. Roze,
rood en wit. Prachtig!

KINDERKRANT
Geschreven door Dick Korpel

UIT DE BIJBEL

Het was zeer goed
Op deze illustratie zie je een prachtig vogeltje
op een mooie bloem zitten. Deze kolibrie is nog
geen vijf centimeter groot, maar wat een mooie
kleuren. De Heere heeft de schepping heel mooi
en veelkleurig gemaakt. Zie jij dat ook?

pen. God belooft dat een nakomeling van Adam en Eva
de macht van satan zal verbreken. Wij weten nu dat de
Heere Jezus Christus dit aan het kruis heeft gedaan. Op
deze manier kunnen mensen weer genade vinden bij
God.

e titel van deze tekst komt uit Genesis 1. Dit
hoofdstuk beschrijft hoe de Heere de wereld
schiep. Elke keer staat er aan het eind van een
scheppingsdag: ‘En God zag, dat het goed was.’
Als de schepping klaar is, dan lezen wij dat alles
zeer goed was. Is dat zo gebleven?

Grijpt God alleen voor de mensen in? Nee, de hele
schepping zal worden gereinigd van de gevolgen van de
zondeval. De schepping zal weer net zo mooi worden als in het paradijs. Daarom is zo’n mooie kolibrie
een belofte. Namelijk de belofte van God dat het weer
helemaal goed komt met de schepping. Wat is dat een
heerlijke belofte. Kijk jij uit naar dat moment?

D

Helaas niet. In Genesis 3 lezen we over de zondeval.
Adam en Eva geloven de leugenachtige woorden van
satan. Ze komen in opstand tegen God. God is daar
heel boos over. Hij gaat de mensen straffen. Iedere
mens die geboren wordt, zal sterven. Ook de
mooie schepping wordt aangetast. Dieren
en planten sterven. Er komen oorlogen,
hongersnoden en overstromingen.
Het lijkt alsof alles zal worden
vernietigd.

Vragen voor jou
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Maar in Genesis 3 vers 15
lezen wij dat God zal ingrij-



 ees Johannes 3 vers 16. Zal de Heere
L
alle mensen behouden?



 p welke manier moeten wij met de
O
schepping omgaan?

PUZZEL

Weet jij het antwoord?
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