
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

Wat vind jij het leukste voertuig van deze Kinderkrant?

Coole voertuigen

TUUT, TUUT, TUUT!

Hoor, wie komt daar aan?

De brandweerman of grote kraan? 

Nee hoor, kijk maar eens goed

wat deze auto allemaal
vervoeren moet.



Super coole voertuigen

In Ecuador komen veel coole voertuigen 
voor. Je kunt gewoon met drie of meer 
personen op een motor. Broemmm, 

rijden maar! 

Wil je een lift? Stap maar achterop 
onze dieplader. Er liggen wel zakken 

cement, maar dat is vast geen probleem. 
Houd je vast… daar gaan we. 

Kijk eens aan! Een mooie 
cabrio brandweerauto. Zou dat 
handig zijn met blussen? 

Hè hè, even pauze. 
Krantje erbij en 

de benen gestrekt op je omgebouwde 
motor-tot-driewiel-bakfiets. Of is het een 

omgebouwde bakfiets met motor? Deze man is in ieder 
geval blij met zijn rijdende winkel. 

 
Welke kleur heeft een 

bananenwagen? Knalgeel 
natuurlijk. Zo te zien is hij 
het grootste deel van zijn 
bananenvracht al kwijt. Lust 
jij soms een banaantje?

Met deze wals worden de zandwegen in  
de achterstandswijken weer 
vlak gemaakt. Even geen hob-
bels en kuilen, totdat de regen-
tijd aanbreekt. Dan stroomt de 
modder door de straten.

Lastig hoor!

K I N D E R K R A N T

ECUADOR

Knutsel
MAAK JE EIGEN VOERTUIG 

Geschreven door familie Baan

Wil je een vrachtwagen? 
Neem dan zes wielen.

Wat heb je nodig? 
• 2 of 3 luciferdoosjes
• schaar
• lijm
• stevig karton
• papier
• verf of stiften

Wil je een 
aanhangwagen? 

Gebruik dan nog een 
doosje (zonder deksel). 

1.  Schuif één doosje half open. Plak er 
een tweede doosje bovenop. 

2.   Plak ook het uitgeschoven doosje 
vast.

3.  Plak papier op de doosjes.
4.   Verf of teken de deuren, ramen en 

lampen.
5.   Knip vier wielen van stevig karton 

en plak ze op.
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In Albanië hebben maar weinig mensen een 
auto. Dat is te duur. De mensen kunnen 
de benzine en het onderhoud niet betalen. 

Daarom bedenken ze andere voertuigen om hun 
spullen te vervoeren. Wat vind je van deze mo-
torkar? Hij is zelf gemaakt van oude onderdelen. 
Natuurlijk is dat soms ook gevaarlijk.

De motorkar op de foto vervoert herbruikbaar 
afval. Weet je wat ook kan? Met de motorkar 
de oogst vervoeren. Hup, daar gaan de druiven, 
granaatappels, tomaten, courgettes en aubergines. 
Soms liggen er grote zakken meel op de motor-
kar. Zullen we de zak voor de buren ook maar 
gelijk meenemen? En als er geen lading in zit, 
gaan de kinderen of andere volwassenen lekker 
mee op de motorkar. Instappen en wegwezen!

Motorkar

Geschreven door Marlies ten Voorde

Wagenzieke kippen

Kijk eerst eens naar de foto. Wat 
zie je allemaal? Tja, misschien 

hebben jullie ook wel zo’n soort 
auto. Is jullie auto ook zo vol-

geladen als jullie op fami-
liebezoek gaan? Vast niet! 
Kijk maar eens mee…

Deze mensen 
komen uit de 
hoofdstad en 

gaan op bezoek bij 
familie in het dorp. 
Hoeveel mensen er 
in deze auto zitten, 

weet ik niet precies. Maar meestal zitten er twee 
passagiers naast de chauffeur. Op de achterbank 
passen vijf of zes mensen (en nog wat kinderen). 
In de bagageruimte kunnen ook nog wat mensen. 
Hoeveel mensen zijn dat ongeveer?

Waar moeten de spullen nu? O, ruimte ge-
noeg. De spullen kunnen op het dak. Ik zie een 
mand met vis, twee kooktoestellen, een hoop tas-
sen, wat lege jerrycans en… zie ik dat nou goed? 
Ja, er bungelen ook nog twee kippen onderaan. 
Ze zijn goed aan hun poten vastgebonden, zodat 
ze niet kunnen spartelen. Bij elke kuil in de weg 
slingeren ze heen en weer. Wat denk je? Zouden 
kippen ook wagenziek kunnen worden?

Geschreven door familie Visser

ALBANIË

GUINEE



K I N D E R K R A N T

UIT DE BIJBEL 

Salomo’s paarden en strijdwagens
Koning Salomo was wijzer dan alle mensen uit 
zijn tijd. Toch deed hij ook dingen verkeerd. In 
1 Koningen 4 vers 26 lezen we dat Salomo veel 
paardenstallen had voor zijn strijdwagens. Ook 
had hij 12.000 ruiters. Is dat verstandig of ver-
keerd van koning Salomo? 

We zoeken Deuteronomium 17 vers 16 op. 
Daar staat dat het voor een koning in Israël 
verboden is om veel paarden te hebben. 

Waarom zou de Heere dat verboden hebben? De Heere 
weet dat het niet goed is voor een koning om een sterk 
leger met veel strijdwagens en paarden te hebben. Dan 
vertrouwt zo’n koning meer op het leger dan op de 
Heere. 

Er staat in dit bijbelgedeelte dat het verboden was 
om paarden uit Egypte te halen. Waarom eigenlijk? 
Egypte was beroemd om de beste paarden die er waren. 
Maar Israël had slechte ervaringen met Egypte. Zij wa-
ren er verdrukt als slaven. De HEERE had hen in Zijn 
goedheid de vrijheid van het Beloofde Land gegeven. 
Nooit mocht Israël nog afhankelijk van Egypte zijn 
(Jesaja 31: 1), ook niet waar het hun leger betrof. Israël 
moest en mocht op de HEERE vertrouwen. 

Macht, aanzien en rijkdom waren heel belangrijk 
voor Salomo. Wat zien we deze fout iedere keer terug-
komen in het leven van deze wijze koning. Wat deed 
Salomo de Heere veel verdriet. Hoe is dat bij jou? Wil 
je ook rijk worden? Wil je de sterkste zijn? De slimste 
van de klas misschien? Laten we niet vertrouwen op 
wijsheid of rijkdom of macht, maar alles van de Heere 
alleen verwachten. Wil jij dat?

1 Lees Deuteronomium 17 vers 14 

tot 20. Zoek nu in 1 Koningen de 

hoofdstukken op die het leven van 

Salomo beschrijven. Hield Salomo zich 

aan de regels van Deuteronomium 17?

2 Wat leren wij uit deze 

geschiedenis?

Vragen voor jou

Geschreven door Dick Korpel

Welke voertuigen zie je? Vul het 
juiste woord in. Wat komt er uit 
het woord in de rij van boven 
naar beneden?
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