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Spelletjes

Tafelvoetbal, 
Uno, Halli Galli, 

stoelendans, 
koekhappen, 

spoorzoekertje, 
trefbal en ... 

Welk spel speel jij 
graag?

Het begint al bijna donker te worden. 

Seni en Alaye kunnen nog snel even 

een spelletje spelen. Ze lopen naar het 

tafelvoetbalspel. O nee, dat hebben ze 

niet. Maar dat lossen ze samen op. Lees 

snel verder op bladzijde 3. 



Ik loop door de straat in Albanië en hoor dat er met 
een kletsend geluid een dominosteen op tafel wordt 
gelegd. Klets, klots, klets... een groepje oude mannen 

speelt domino. Kijk, er staan wat mensen bij te kijken. 
Soms zijn de mannen wel uren bezig. Dat is gezellig! 
Maar de jongere mensen spelen liever een potje voetbal. 
Of soms ook tikkertje of trefbal. En wat dacht je van 
springtouwen? Er worden ook heel wat spelletjes op de 
telefoon gespeeld. Wat voor spel speel jij het liefst?

Op de kinderclub doen we ook allerlei soorten spelle-
tjes, zoals: stoelendans, galgje, koekhappen, bingo en ta-
felvoetballen. Alle kinderen vinden dat leuk en iedereen 
doet erg fanatiek mee. In Albanië zijn er in de winkels 
veel minder spelletjes te koop dan in Nederland. Ik denk 

dat de kinderen er daarom zo van genieten als we Halli 
Galli of Beverbende gaan spelen. Het meest krijg ik toch 
de vraag: ‘Juf, wilt u met ons voetballen?’

K I N D E R K R A N T

ALBANIË

Zoek de verschillen
Kun jij ze alle 10 vinden? 

Geschreven door Carolien Geluk

Gezellig spelen

Kleurplaat Guinee, Afrika



In Ecuador houden de mensen van 
spelletjes, vooral bij verjaardagen. Het 
maakt niet uit of het een kinderver-
jaardag is of een verjaardag van een 
volwassene. Een favoriet spel in Gua-
yaquil is het uitbeelden van woorden 
of mensen. Het spel lijkt een beetje op 
‘doorfluistertje’. 

Het werkt als volgt: iedereen gaat 
in een rij staan met de rug naar 
degene die als eerste in de rij staat. 

De eerste van de rij krijgt de opdracht iets 
uit te beelden en doet het daarna voor aan 
de tweede. Zo gaat het door tot de laatste 
moet raden wat het woord is. Je snapt al 
hoe grappig dit vaak is! 

Volwassenen doen in Ecuador ook vrolijk 
mee met spelletjes als ‘ezeltje prik’ of ‘stoe-
lendans’. Soms zijn de ouderen nog enthou-
siaster dan de kinderen. Leuk hè?! 

Als er een clubmiddag is voor de jeugd 
genieten de jongeren van spelletjes als Uno, 
Rummikub en Ganzenbord. Vaak hebben de 
kinderen en jongeren thuis geen spelletjes. 
Daarom vinden ze het extra bijzonder 
om spelletjes met elkaar te spelen. Voor 
mensen in Ecuador is het wel heel belang-
rijk om te winnen. Sommigen worden snel 
boos als ze denken dat anderen niet volgens 
de regels spelen. Maar meestal is het erg 
gezellig en zeker wanneer de winnaars 
iets leuks of lekkers kunnen  
verdienen.

Fanatieke spelers

Geschreven door Hanneke van der Blonk

Guinees minivoetbal

Hoi, wij zijn Seni en 
Alaye en wij spelen 
minivoetbal. We hebben 

het zelf gemaakt van takjes en 
lollystokjes. Wil je ons spel ook 
maken? Teken eerst in het zand 
een klein voetbalveld. Dan maak 
je van takjes twee doelen. Die zet 
je tegenover elkaar. 

Voor beide partijen heb je 8 
lollystokjes nodig, dat zijn de 

spelers. Die prik je in het zand. 
Zorg dat het zand wel een beetje 
vochtig is, zodat ze stevig blijven 
staan. Je hebt een rond steentje 
(of een knikker) nodig voor de 
bal. Die leg je voor een lollystok-
je. Door het lollystokje naar ach-
teren te buigen en los te laten, 
schiet je de ‘bal’ weg. Probeer in 
één keer te scoren. Succes! 

Groetjes uit Coliah 

Geschreven door Aline van de Maat
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UIT DE BIJBEL 

Niet gedanst
Tranen in je ogen van... Ja, waarvan eigenlijk? Je 
had het zo mooi bedacht. Jullie zouden een brui-
loft gaan naspelen. Maar toen je dat voorstelde 
aan je vriendjes en vriendinnetjes wilden zij niet 
meedoen. En nu… Ben je boos? Ben je verdrietig? 
Lees eens mee in Mattheüs 11 vers 16 en 17.

In het eerste deel van hoofdstuk 11 gaat het over 
Johannes de Doper. De Heere Jezus vraagt aan de 
mensen: ‘Naar wie ben je toegegaan in de woestijn?’ 

De mensen vonden Johannes wel interessant, hij was 
anders dan andere leraars. Maar de Heere veroordeelt 
hen in vers 18. Waarom? Omdat zij niet in de bood-
schap van Johannes geloofden. Sommigen zeiden zelfs 
dat hij van de duivel bezeten was. 

De Heere geeft een voorbeeld om duidelijk te maken 
wat Hij bedoelt. Er zitten kinderen op de markt die hun 
vriendjes toeroepen: ‘Wij maakten muziek, maar jullie 
wilden niet meedoen. Jullie wilden niet dansen toen wij 
vrolijke muziek maakten en niet rouwen toen wij droe-
vige muziek speelden. Jullie werden niet vrolijk. Maar 
jullie waren ook niet bedroefd. Wat we ook deden, het 
liet jullie koud.’ 

De Heere gaat dit voorbeeld toepassen. Jullie wilden 
Johannes de Doper niet geloven en Mij ook niet. Toen 
Ik mensen in geestelijke nood opzocht, werden jullie 

boos. Maar Ik ben juist gekomen om zondaren te 
redden van de ondergang. Daarom zal het werk van 
Johannes de Doper en Mijn eigen werk vrucht dragen. 
Christus, de opperste Wijsheid, zal door Gods kinderen 
worden gerechtvaardigd. Dat betekent dat Jezus zal 
worden erkend en geloofd. Hij is de Zoon van God, Die 
zalig maakt. 

Een persoonlijke vraag tot slot: Wat betekent voor 
jou de komst van Christus in de wereld? Laat het je 
koud? Of word je tegelijkertijd verdrietig over je zonden 
en blij over Gods liefde voor zondaren? 

1 Werd de Heere Jezus boos of 

verdrietig over de weigering van 

de mensen om in Hem te geloven? (zie 

ook Mattheüs 23: 37)

2 Leg in je eigen woorden uit wat 

de Heere Jezus bedoelt met het 

voorbeeld van de kinderen op de markt.

Vragen voor jou

Geschreven door Dick Korpel

Baaj khoom
Ik ben op zoek gegaan naar een leuk spel dat hier in Cam-
bodja ‘baaj khoom’ genoemd wordt. Leuk om te weten: in 
Afrika wordt het spel ook gespeeld onder een andere naam. 

Hiernaast staat wat je nodig hebt. Zoek je materialen vast bij 
elkaar. Ga daarna naar de website: www.zggjunior.nl-> Aan de slag. 
Daar vind je de uitvoering, spelregels en een filmpje van het spel. 
Misschien kan iemand je helpen. Alvast veel speelplezier! 

Dit heb je nodig: 
•  50 steentjes/

schelpjes/knoopjes

• 12 schaaltjes

Geschreven door Hanneke Boer

http://www.zggjunior.nl-

