
De Kinderkrant over:

Z G G  J U N I O R - K A T E R N  V A N  P A U L U S

Welke beestjes zie je bij jullie in huis of in de tuin? Probeer er zoveel mogelijk op te noemen.

Bijzondere 
beestjes

Een tokeh in de keuken? Dat gebeurt 

in Nederland niet zomaar.

Weet je niet wat een tokeh is? Lees 

dan maar snel verder!

BIJZONDERE DIERTJES 



Heb je wel eens een mug, vlieg, wesp of mier 
gezien? Natuurlijk! Die beestjes hebben we hier 
in Albanië ook gewoon. Maar zijn er nog andere 
beestjes? 

Jazeker. Ik denk aan dat kruiperige beestje met 
veel kriebelpootjes. Hij kruipt achter de kasten en 
knaagt de muren kapot. Of die kikker met z’n gif-

groene en gele vlekjes. Die sluipt bij zware re-
genval stiekem de badkamer binnen. En de 
landsalamander, die je af en toe tegenkomt. 

Of de grote dikke slak, die sommige mensen 
lekker eten. En wat dacht je van de sprinkhaan 
met zijn eentonige getsjirp? 

Soms kom je hier een slang tegen. Pas vonden we 
tijdens een bergwandeling een slangenhuid. Zo kun 
je trouwens ook een leeg schild van een schildpad 
tegenkomen. 

Maar welk beestje is er nu het meest bijzonder? Het 
vuurvliegje! Die zie je soms in het donker als hij zijn 
lichtvonkjes afgeeft. Veel Albanese kinderen kennen dit 
beestje van de letter x in het alfabet. Bij de letter x hoort 
het vuurvliegje: xixëllonja! (spreek uit: dzidzul-lonja). 
Vrolijk en geliefd onder de kleine beestjes!

K I N D E R K R A N T

ALBANIË

Tellen maar!
PUZZEL JE MEE?

Geschreven door familie Wassink

In deze Kinderkrant zitten 
allemaal beestjes verstopt. 
Zoek ze op en tel hoeveel er 
van elk beestje te vinden zijn. 

Vuurvliegjes

Voorbeeld:

2



In wat voor huis je ook woont in Cambodja, 
één huisdier heb je al snel: de gekko! Vooral 
de kleine soort, de tjitjak. Als je de naam 

hardop zegt, lijkt dat op het geluid dat hij maakt. 
Tjitjaks zitten veel rond de ramen en bijvoor-
beeld achter de airco. Ze kruipen door allerlei 
kleine gaatjes naar binnen. Tegen de avond wor-
den ze actief en vangen ze kleine insecten. Als ze 
weggestopt zitten achter de hor in het raam, zie 
je soms haast niet. Hun lijf verandert namelijk 
van kleur: haast net zo donkerbruin als het ko-
zijn. Gekko’s hebben ook heel bijzondere tenen. 
Door de piepkleine haartjes die eraan zitten, 
kunnen ze overal tegenop lopen! 

De tjitjak heeft ook een grote neef, de tokeh. 
Die woont bij huizen die meer apart staan. Mijn 
huis heeft ook een paar tokehs. Op de allereerste 
avond kwam ik er één tegen in mijn douche. 
Ik denk dat hij bij een druppende kraan kwam 

drinken in de tijd dat mijn huis nog leeg stond. 
Gelukkig blijven ze voortaan allemaal netjes 
buiten! Overdag slapen ze en ’s avonds komen ze 
tevoorschijn. 

Als deze tokeh roept, kun je dat heel ver 
horen. Het is net of hij een hap lucht neemt en 
die lucht in één lange adem uitstoot. Eerst moet 
hij even op gang komen en dan volgt er een serie 
‘to…kèh’s’ achter elkaar. 

Mensen in Zuidoost-Azië tellen hoe vaak de 
tokeh roept. Ze denken dat zeven keer ‘to…kèh’ 
geluk brengt. Klopt dat, denk je? 

Tjitjak en tokeh

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

Smullen van slakken

Welke kleine beestjes kun jij opnoemen? 
Kevers, sprinkhanen, slakken, wormen, en
zovoort. We noemen deze beestjes ook wel 
insecten. Het ene insect vind je vast mooier 
dan het andere. En van het ene beestje 
griezel je meer dan van het andere. 

Vind je dat ene beestje ook lekkerder dan 
het andere? ‘Lekkerder? Hou op zeg, deze 
beestjes eet ik niet!’ Je hebt gelijk, hoor. 

In Nederland ben je niet zo gewend om insecten 

te eten. Maar ik krijg 
regelmatig insecten te 
eten aangeboden. De men-
sen in ons land willen het lekkerste en beste eten 
aan ons, buitenlanders, voorzetten. Meestal zijn 
dat juist deze kleine beestjes, insecten. Het enige 
wat je nodig hebt, is water, vuur en rook. Men-
sen maken bijvoorbeeld de slak eerst goed gaar 
door hem te roken. Dan halen ze hem met een 
prikkertje uit z’n huisje. Geloof me, ze vinden 
het heerlijk! Zou jij het proberen als je hier was? 

Geschreven door Hanneke Boer

CAMBODJA

OOST-AZIË



K I N D E R K R A N T

UIT DE BIJBEL 

Sprinkhanen eten
Heb jij weleens een sprinkhaan gegeten? Je zegt 
misschien: ‘Ik moet er niet aan denken.’ Maar 
weet je dat er wereldwijd twee miljard mensen 
insecten eten? Het Voedingscentrum vertelt dat 
sprinkhanen, krekels, rupsen, mieren en bijen 
heel goed passen bij een afwisselende en gezon
de voeding.

In de Bijbel lezen wij ook over iemand die sprink-
hanen eet: Johannes de Doper. Maar Johannes, mag 
dat wel? Een Israëliet mag toch niet alle dieren eten?

Ja hoor, sprinkhanen mogen wel gegeten worden. 
Dat staat in Leviticus 11 vers 22. Als we in de Bij-
bel over sprinkhanen lezen, komen deze dieren vaak 
voor als plaag. Denk maar aan de sprinkhanenplaag in 
Egypte. De Heere gebruikt deze dieren om Zijn straf 
uit te voeren. Mensen denken er soms over na waarom 
sprinkhanen wel en andere insecten niet gegeten moch-
ten worden. Ze bedenken er een reden voor. Maar het is 
niet belangrijk wat wij vinden of denken. Sprinkhanen 
mogen niet als onreine dieren worden afgeschreven. De 
Heere Zelf geeft in Leviticus 11 vers 22 toestemming om 
sprinkhanen te eten. Gods Woord is het belangrijkste!

Johannes de Doper heeft een tijd in de woestijn 
geleefd. In de woestijn is niet veel eten te vinden. Dat 
begrijp je wel. In Markus 1 vers 6 staat dat Johannes 
sprinkhanen en wilde honing at. Wat zal hij daar ook 
dankbaar voor zijn geweest. In die moeilijke omstan-
digheden mocht hij dieren eten die vol zaten met 
goede voedingsstoffen. Wat zorgde de Heere goed voor 
Johannes! 

Wil jij misschien ook een keertje een sprinkhaan 
proeven? Volgens het Voedingscentrum kun je ze 
gekookt, gebakken of gefrituurd eten. Durf jij het te 
proberen?

1 Welke verhalen uit de Bijbel kun 

je opnoemen waar de Heere 

sprinkhanen gebruikte als plaag? 

2 In Handelingen 10 en 11 lezen wij 

over reine en onreine dieren. Pak 

het Bijbelgedeelte er eens bij. Wat wil de 

Heere jou hier leren?

Vragen voor jou

Geschreven door Dick Korpel

Welke beestjes komen we in de 
Bijbel tegen? Zoek de Bijbel
teksten op en vul in.

Richteren 14 vers 8 
Matthéüs 23 vers 24
Exodus 8 vers 17 
Joël 1 vers 4 
Psalm 78 vers 46 
Joël 2 vers 25 
Prediker 10 vers 1
Spreuken 6 vers 6 
Jesaja 51 vers 8 
1 Samuël 24 vers 15

Welk beestje vind je nog in de 
vakjes 1 tot en met 4? 

Puzzel
1

2 4

3

4321

74346

Oplossing puzzel: Tellen maar!


