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HUISREGELS

Alweer bijna 
zendingsdag. Knutsel 

mee aan een huis in 
Cambodja!

Wist je dat je in veel landen het 

wc-papier niet mag doorspoelen? 

Of het kraanwater niet kunt 
drinken?



Douchen met een beker
Geschreven door Hanneke van der Blonk

Hallo jongens en meisjes, 

Aan een zandweggetje, midden in het dorp-
je Coliah, staat een huisje. In dat huisje woon 
ik, samen met mijn collega Marlies. Weet je 
wat bijzonder is aan ons huis? Er zit geen glas 
in de ramen, maar gaas. Anders zou het veel 
te warm worden in huis. Ook hebben we geen 
waterleiding, maar we vangen het regenwater 
op in een groot waterreservoir. Het regen-
water gebruiken we voor de afwas, voor het 
wassen van de kleren, om te douchen en om te 
drinken. Maar voordat we het drinken gaat het 
eerst door de waterfilter. Die haalt alle viezig-
heid uit het water. In de badkamer hebben we 

geen douche, maar we gooien met een bekertje 
wat water over ons hoofd. Ga jij dat ook een 
keer proberen? Je zult zien dat je 
daar ook heel schoon van wordt!

Groetjes,  
Hanneke van  
der Blonk

K I N D E R K R A N T

GUINEE

... we gooien met een 
bekertje wat water 

over ons hoofd.

Altijd de poort op slot
Geschreven door familie Dekker

ECUADOR

Wij wonen met z’n zevenen in ons 
huis in Portoviejo. Ons huis heeft 
drie slaapkamers, een kamer, 

keuken en een badkamer. Aan ons huis zit een 
patio (veranda). Daar doen we van alles, zoals: 
eten, spelen en gewoon lekker zitten. Het is 
hier altijd warm, dus kan er veel buiten. In 
onze stad wonen 300.000 mensen. Maar wij 
zijn de enige Nederlanders. Ons huis heeft 

geen bovenverdieping. Dat is veiliger met 
aardbevingen. Als er een aardbeving is, moeten 
we allemaal naar buiten. Soms midden in de 
nacht. Om onze tuin is een grote muur, die is 
voor de veiligheid. De poort is altijd op slot en 
wij spelen nooit op straat. 

Wist je ook al…
• dat wij wc-papier niet mogen doorspoelen 

en het daarom in een prullenbakje doen?

• dat we drinkwater moeten kopen, want 

kraanwater kun je niet drinken? 

• dat we een reservetank voor water in de 

tuin hebben?

• dat er in onze tuin mango’s, limoenen, 

bananen en ananassen groeien?



Ha jongens en meiden,

Lees jij ook met plezier de Kinderkrant? Mis-
schien bezoek je wel eens de website of ben je een 
keer op de zendingsdag geweest. Dit jaar hopen we 
bij de zendingsdag na te denken over het thema 
‘Onderwijs voor de volken’. Jij weet vast wat onder-
wijs is. Dan ga je naar school, waar je dingen leert. 
Zo geeft de Heere ook onderwijs door Zijn Woord. 
Waar op aarde dan ook. Onderwijs voor alle volken! 

Als je in een ander land woont, zien de huizen 
er vaak anders uit. Alles is een beetje anders. Dat 
kun je in deze Kinderkrant lezen. Heb jij een idee 
hoe de mensen in Cambodja leven? Download op 
www.zggjunior.nl bij Informatie -> Kinderkrant 
uit Paulus deze afbeelding. Hij is nog een beetje 

kaal, vind je niet? Maak het huis af met men-
sen, bomen of struiken, dieren en allerlei 
spulletjes op het erf. Je kunt natuurlijk 
ook iets uitknippen en erbij plakken. 
Of maak er een mooie kijkdoos van. 
Maak een foto van je werkstuk of 
tekening en mail deze uiterlijk 5 juni 
naar info@zgg.nl. Vermeld je naam 
en adres. Je krijgt een leuk bedankje 
thuisgestuurd!

We zien uit 
naar je mailtje! 

Groetjes,
Marja van der Jagt 

Een huis in Cambodja

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

Een vuurtje onder het bed

Ik ben Musa. Wij wonen hoog in de ber-
gen, op een boerderij. We hebben drie 
huisjes. Een huisje voor opa en oma, 

een huisje voor mijn ouders en het derde 
huisje is de 

keuken. In het midden hebben we een bin-
nenplaats. Daar kunnen we spelen en daar 
lopen onze schapen en kippen. ‘s Avonds 
slaap ik op een groot bed met m’n opa en 
twee zusjes. Onder het bed steekt oma een 
vuurtje aan, zodat we het lekker warm 
hebben. Maar morgen gaan we verhuizen. 
De overheid heeft ons een flat gegeven in 
een stadje dichtbij. Veel mensen moeten net 
als wij verhuizen naar de stad. Ik ben erg 
benieuwd, want ik heb nog nooit een flat 
gezien. Is verhuizen leuk?

Geschreven door Marja van der Jagt
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Geschreven door Dick Korpel

PUZZEL

Los jij de rebus op?

K I N D E R K R A N T

UIT DE BIJBEL 

Thuiskomen
Wat betekent thuiskomen voor jou? Thuis is 

meestal een fijne en veilige plek. Je woont er met 
de mensen van wie je het meeste houdt. Je zou er 
altijd wel willen zijn. Soms weet je dat pas als je 
thuis mist, bijvoorbeeld als je heimwee hebt. 

 

I
n Lukas 9 vers 57 zegt iemand tegen de Heere 
Jezus: ‘Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heen-
gaat.’ De Heere Jezus antwoordt in vers 58: ‘De 
vossen hebben holen en de vogelen des hemels nes-
ten; maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij 

het hoofd nederlegge.’ Betekent dit dat de Heere Jezus 
dakloos was? Nee dat niet, want wij lezen dat Hij vaak 
in een woning in Kapernaüm was. Maar wat bedoelt de 
Heere Jezus dan wel? 

Het volgen van Jezus houdt in dat er geen 
makkelijk leven op je wacht. Weet je waarom? 
In Johannes 15 zegt Hij het: de wereld heeft 
Hem gehaat en Zijn volgelingen zullen ook 
gehaat worden. ‘Omdat gij van de wereld 
niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uit-
verkoren, daarom haat u de wereld.’ Maar 
weet je dat die haat voorbijgaat? Er komt 
een moment dat een christen Thuis 

mag komen, in het Vaderhuis met zijn vele woningen. 
Daarom wordt wel gezegd dat een christen heimwee naar 
(het Vader-)huis heeft.

Het betekent voor iedereen die de Heere Jezus wil 
volgen, dat er een keuze moet worden gemaakt. Je kunt 
niet van twee walletjes eten. Je kunt niet alleen op 
zondag in de kerk christen zijn, en voor de rest van de 
week doen wat de wereld prettig vindt. Dan heb je geen 
heimwee naar het Vaderhuis. Welke keuze maak jij?

1  Denk je dat Syrische 

oorlogsvluchtelingen hun thuis in 

Syrië ook missen?

2  Je kent waarschijnlijk wel het 

bekende boek van John Bunyan, 

de Christenreis. Zou christen ook 

heimwee hebben gehad?

Vragen voor jou

Waar kun je deze 
bijbeltekst vinden?
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