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"Donna Emma, Donna Emma", roepen de vissers van de grote rivier de Amazone. 

"Donna Emma, kijk eens wie we bij ons hebben?" Ze duwen een klein, moe en vuil 

indianenmeisje naar voren (fig. 1,2) "We vonden haar heel ver stroomopwaarts langs de 

rivier in het oerwoud. Ze had zo'n honger. We hebben haar meegenomen. Wilt u haar 

hebben?" Het indianenmeisje kijkt angstig naar de blanke blonde vrouw. Ze heeft vast 

nog nooit een blanke gezien. Maar Emma begroet haar hartelijk, geeft haar te drinken 

en maakt wat eten voor haar klaar. Natuurlijk wil Emma het meisje graag bij zich 

hebben. Ze is zendelinge en probeert al jarenlang contact te krijgen met de wijde 

indianenstammen in het onmetelijke oerwoud. Vroeger, toen haar man nog leefde, ging 

hij er met de motorboot op uit. Hij had een stam ontdekt aan een zijrivier en samen 

maakten ze zich klaar om te proberen met deze stam vrienden te worden en hen het 

Goede Nieuws te brengen. Maar Rob, haar man, was een keer niet teruggekomen van 

zo'n vriendschapstocht naar de woeste Indianen. Hij was waarschijnlijk gedood door hun 

giftige pijlen. Nu is Emma alleen met hun dochtertje Belinda (plaats fig.3 bij 1en 2) die 

nog maar vier jaar is, maar nog altijd is het haar grootste verlangen om het Evangelie 

aan de Indianen te brengen. Ze bidt er elke dag voor. Nu komt dit indianenmeisje 

Lequita in haar huis. Heeft God haar bij hen gebracht? Emma en Belinda zijn lief voor 

haar. Ze zorgen goed voor haar en proberen haar taal te leren.  

Na een poosje is Liquita al helemaal thuis bij hen. Ze speelt met het vrolijke kleutertje en 

houdt van Emma alsof zij haar moeder is. Ze is ongeveer twaalf jaar. Nu begint ze te 

vertellen hoe het leven bij de Indianen is. Ze moest voor haar vader zorgen, want haar 

moeder was ziek geworden. En als je ziek was, ging je altijd dood, want van dokters 

hadden ze nog nooit gehoord. Ze vertelt over de vreselijke oorlogen die de Indianen 

tussen de verschillende stammen uitvechten. Haar vader had ook meegevochten, maar 

hij was door een giftige pijl geraakt en dood gegaan. Toen is Lequita het oerwoud 

ingevlucht en verdwaald. Eindelijk kwam ze bij de rivier waar de vissers haar vonden en 

haar meebrachten naar dit kleine stadje aan de rand van het oerwoud, waar deze 

zendingspost is. Lequita vertelt, dat er heel vaak oorlog is en dat ze in angst moeten 

leven. De Indianen zijn ook bang voor de boze geesten die in de bomen wonen en de 

afgoden en vooral voor de machtige riviergodin, die ze altijd tevreden moeten stemmen 

door te offeren. Dat denken ze tenminste. Lequita vertelt haar ook, dat haar volk heel 

erg bang is voor blanke mensen. Ze hebben van andere Indianen en van vissers 

gehoord, dat de blanke mensen vuurschieters hebben en vreemde ziekten met zich 

meebrengen. Nee, blanke mensen zijn heel gevaarlijk, heeft Lequita altijd gehoord. Op 

een keer kwam er een blanke man in een motorbootje. Hij had allemaal cadeautjes bij 

zich, maar haar volk was heel bang geworden. Emma laat Lequita een foto zien van 

Rob, haar man (plaats fig.4 bij 1,2 en 3). "Ja," zegt ze, "dat was die man. Mijn mensen 

hebben hem gedood!" Emma is heel erg verdrietig. Maar wat kunnen die arme Indianen 

er aan doen? Ze worden gedreven door angst. Het is een volk, dat in het donker 

wandelt. Ze hebben het Licht van de Here Jezus nog nooit gezien. Emma en Belinda 

proberen zo goed mogelijk de indianentaal van Lequita te leren. Ze vertellen haar ook 

van de Here Jezus. Hij is gekomen om de angst van de mensen weg te nemen en hen bij 

God te brengen, die een liefdevolle Vader voor hen wil zijn.(Haal nu fig. 1,2,3, en 4 weg)  
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Eindelijk is het zover. Zendelinge Emma en haar dochtertje en
wilde indianen stam gaan om te proberen
gevaarlijk, maar Emma vertrouwt erop, dat de Indianen een vrouw met twee meisjes
niet zo gauw kwaad zullen doen. Bovendien spreken zij nu de taal
Ze worden met het watervliegtuig van de zendingspost weggebracht
twee kilometer vanaf het indianendorp. Daar landt
en 9).Ze halen een flinke kano uit het vracht ruim tevoorschijn. Daarin wordt de baga
overgeladen. Er gaat ook een goedgevulde medicijn
Emma is verpleegster. In een klein kistje zit
de zendingspost kunnen oproepen.
Als alles netjes ingeladen is, knielen ze met elkaar neer om God
bescherming te bidden. De piloot zegt nog: "Emma, ik blijf hier nog tot zonsondergang 
wachten. Als er gevaar dreigt,
jullie." "Dank je wel," zegt Emma: "Maar ik ben niet bang. De Here gaat met ons 
zal gauw van me laten horen."
Zoals ieder indianenkind kan ze als de beste met de kano overweg. Daar varen
de brede rivier, aan beide kanten omzoomt door ondoordring
benauwd warm. Papegaaien krijsen, apen
waarschuwingsroep van mijn stam. Iemand heeft ons al gezien. Ze weten nu in het dorp 
dat we eraan komen." 
Hoe zullen ze de blanke vrouwen de twee kinderen ontvangen? Na
in de rivier ligt het indianendorp opeens vlak
naar de aanlegplaats. Een heleboel Indianen staan op de hoge oever naar hen te 
kijken. Lequita roept: "Ik ben Lequita, de dochter van Malo. Mag ik met m
aan land komen?" Een oude man, behangen met wel honderd kralenkettingen is het 
opperhoofd. Hij steekt zijn stok omhoog. Dat betekent dat ze aan land mogen komen
(haal nu fig. 5,6,7,8 en 9 weg
Emma en Belinda hebben geleerd hoe je Indianen 
cadeautjes meegebracht: kleurige kralen en han
opperhoofd een scherpe hakbijl, waar
komen. Emma gaat aan wal en legt de cadeautjes voor de Indianen o
Ze buigt voor het dorpshoofd en legt de glimmende hakbijl aan zijn voeten. Het 
dorpshoofd is opgetogen over de mooie bijl en be
fig. l,2,3,10,11,12 en 13). "Mogen wij een poosje bij jullie wonen?" vraa
hoor, dat mag wel. Het dorpshoofd ziet geen gevaar in hen. Ze zijn welkom. Hij wijst hen 
de hut waarin Lequita vroeger met haar familie heeft gewoond
scene die op het bord staat
onder blij gelach onder de dorpelingen verdeeld. Het is voor hen een hele op
om gasten in hun dorp te hebben en dan nog wel mensen met zo'n witte kleur. Ze 
voelen aan Emma's arm en strijken over Belinda's blonde haren. Prachtig vi
Gelukkig kan Emma al wat met hen praten in hun eigen taal.
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Eindelijk is het zover. Zendelinge Emma en haar dochtertje en Lequita zullen naar de 
stam gaan om te proberen hen van de Here Jezus te vertellen. Het is erg 

Emma vertrouwt erop, dat de Indianen een vrouw met twee meisjes
niet zo gauw kwaad zullen doen. Bovendien spreken zij nu de taal van de Indianen.

tervliegtuig van de zendingspost weggebracht
twee kilometer vanaf het indianendorp. Daar landt het vliegtuigje op de rivier (

flinke kano uit het vracht ruim tevoorschijn. Daarin wordt de baga
gaat ook een goedgevulde medicijn- en verband

Emma is verpleegster. In een klein kistje zit een zendertje, waarmee ze in geval van nood 
oproepen. 

Als alles netjes ingeladen is, knielen ze met elkaar neer om God
bescherming te bidden. De piloot zegt nog: "Emma, ik blijf hier nog tot zonsondergang 
wachten. Als er gevaar dreigt, roep me dan op, dan ben ik in een paar minuten bij 

zegt Emma: "Maar ik ben niet bang. De Here gaat met ons 
zal gauw van me laten horen." Dan stappen ze in de kano. Lequita neemt de peddels. 
Zoals ieder indianenkind kan ze als de beste met de kano overweg. Daar varen
de brede rivier, aan beide kanten omzoomt door ondoordringbaar oerwoud. Het is 
benauwd warm. Papegaaien krijsen, apen schreeuwen. "Hoor," zegt Lequita

van mijn stam. Iemand heeft ons al gezien. Ze weten nu in het dorp 

Hoe zullen ze de blanke vrouwen de twee kinderen ontvangen? Na 
in de rivier ligt het indianendorp opeens vlak voor hen. Lequita stuurt de kano behendig 

Een heleboel Indianen staan op de hoge oever naar hen te 
kijken. Lequita roept: "Ik ben Lequita, de dochter van Malo. Mag ik met m

Een oude man, behangen met wel honderd kralenkettingen is het 
hoofd. Hij steekt zijn stok omhoog. Dat betekent dat ze aan land mogen komen

haal nu fig. 5,6,7,8 en 9 weg). 
Emma en Belinda hebben geleerd hoe je Indianen moet begroeten. Ze hebben kleine 
cadeautjes meegebracht: kleurige kralen en handige keukenmesjes en voor het 
opperhoofd een scherpe hakbijl, waarmee je gemakkelijker door het oerwoud kunt 

Emma gaat aan wal en legt de cadeautjes voor de Indianen o
Ze buigt voor het dorpshoofd en legt de glimmende hakbijl aan zijn voeten. Het 
dorpshoofd is opgetogen over de mooie bijl en bekijkt hem aan alle kanten.

). "Mogen wij een poosje bij jullie wonen?" vraa
hoor, dat mag wel. Het dorpshoofd ziet geen gevaar in hen. Ze zijn welkom. Hij wijst hen 
de hut waarin Lequita vroeger met haar familie heeft gewoond. (plaats nu fig.14 in de 
scene die op het bord staat) Ondertussen worden de kralenkettinge
onder blij gelach onder de dorpelingen verdeeld. Het is voor hen een hele op
om gasten in hun dorp te hebben en dan nog wel mensen met zo'n witte kleur. Ze 
voelen aan Emma's arm en strijken over Belinda's blonde haren. Prachtig vi
Gelukkig kan Emma al wat met hen praten in hun eigen taal. 

Lequita zullen naar de 
hen van de Here Jezus te vertellen. Het is erg 

Emma vertrouwt erop, dat de Indianen een vrouw met twee meisjes 
van de Indianen. 

tervliegtuig van de zendingspost weggebracht tot ongeveer 
het vliegtuigje op de rivier (fig.5,6,7,8 

flinke kano uit het vracht ruim tevoorschijn. Daarin wordt de bagage 
en verbandtrommel mee, want 

een zendertje, waarmee ze in geval van nood 

Als alles netjes ingeladen is, knielen ze met elkaar neer om God om hulp en 
bescherming te bidden. De piloot zegt nog: "Emma, ik blijf hier nog tot zonsondergang 

roep me dan op, dan ben ik in een paar minuten bij 
zegt Emma: "Maar ik ben niet bang. De Here gaat met ons mee. Ik 

Dan stappen ze in de kano. Lequita neemt de peddels. 
Zoals ieder indianenkind kan ze als de beste met de kano overweg. Daar varen ze over 

baar oerwoud. Het is 
zegt Lequita, "dat is de 

van mijn stam. Iemand heeft ons al gezien. Ze weten nu in het dorp 

 de volgende bocht 
voor hen. Lequita stuurt de kano behendig 

Een heleboel Indianen staan op de hoge oever naar hen te 
kijken. Lequita roept: "Ik ben Lequita, de dochter van Malo. Mag ik met mijn vrienden 

Een oude man, behangen met wel honderd kralenkettingen is het 
hoofd. Hij steekt zijn stok omhoog. Dat betekent dat ze aan land mogen komen. 

ten. Ze hebben kleine 
dige keukenmesjes en voor het 

je gemakkelijker door het oerwoud kunt 
Emma gaat aan wal en legt de cadeautjes voor de Indianen op de grond neer. 

Ze buigt voor het dorpshoofd en legt de glimmende hakbijl aan zijn voeten. Het 
kijkt hem aan alle kanten. (plaats nu 

). "Mogen wij een poosje bij jullie wonen?" vraagt Emma dan. Ja 
hoor, dat mag wel. Het dorpshoofd ziet geen gevaar in hen. Ze zijn welkom. Hij wijst hen 

plaats nu fig.14 in de 
kralenkettingen en keukenmesjes 

onder blij gelach onder de dorpelingen verdeeld. Het is voor hen een hele opwinding 
om gasten in hun dorp te hebben en dan nog wel mensen met zo'n witte kleur. Ze 
voelen aan Emma's arm en strijken over Belinda's blonde haren. Prachtig vinden ze dat. 
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Belinda gaat meteen buiten spelen met de andere kindertjes. Ze worden gauw 
vriendjes. Het vrolijke, blonde meisje steelt ieders hart. Ze zingt liedjes voor hen in 
hun eigen indianentaal. Zo is zij de eerste die hen over de Here Jezus vertelt. 
Lequita is een hele goede hulp voor Emma. Ze helpt haar om thuis te raken in het 
indianenleven en aan de andere kant kan ze de dorpsbewoners antwoord 
geven op heel wat vragen. Zij is immers de enige, die in een stad geweest is. 
Lequita legt ook uit, dat de blanke vrouw hen kan helpen als ze ziek zijn. Emma, 
Belinda en Lequita doen wat ze kunnen om de Indianen te dienen. Het komt 
goed van pas dat Emma verpleegster is. Al gauw verbindt ze wonden en 
verzorgt ze zieken. Als er iemand door een slang gebeten is, geeft ze tegengif. Zo 
winnen ze het vertrouwen van de vrouwen en kinderen en van de meeste 
mannen. 
Tegen de avond gaan Emma, Belinda en Lequita voor hun hut zitten. Ze zingen 
een paar liedjes en dan komen de vrouwen en de kinderen al aangelopen 
(plaats nu fig.1, 6, 7, 16 en 12 op het bord). Emma vertelt hen dan van God, die 
alle dingen gemaakt heeft en van Zijn Zoon Jezus Christus, die de mensen zo 
liefheeft, dat Hij voor hun zonden en angsten gestorven is. Iedereen die in Hem 
gelooft en dus niet meer in de riviergodin en de boze geesten in de bomen, 
maar die op Jezus vertrouwt, mag bij die liefdevolle God horen en Zijn kind 
worden. Emma heeft mooie platen bij de Bijbelverhalen die ze vertelt. Iedereen 
vindt het prachtig. Ze hebben nog nooit zoiets gehoord of gezien en denken er 
goed over na. De mannen komen eerst niet luisteren, maar als hun vrouwen naar 
hun hutje terugkomen, kun je horen dat in bijna ieder hutje het verhaal in geuren 
en kleuren wordt naverteld. Na een paar avonden merkt Emma, dat de mannen 
stiekem meeluisteren. Ze repareren hun pijl en boog, of roken hun pijpje, maar 
ondertussen kijken ze nieuwsgierig en luisteren ze ook naar het Goede Nieuws. 
Maar niet allemaal. Taquino, de zoon van het dorpshoofd, een grote, sterke 
strijder, die zeker later zelf dorpshoofd zal worden, moet niets hebben van die 
blanken in hun dorp. Hij moppert als zijn vrouw hem de verhalen wil navertellen. 
Hij wil ze niet horen. Zijn vrouw Mira verwacht hun eerste kindje. 0, wat hoopt hij 
dat het een jongetje wordt. Voor een Indiaan is het het grootste geluk om een 
zoon te hebben, dan kan hij hem opvoeden tot een groot strijder. Zonen zijn voor 
de vaders en dochters voor de moeders, vinden ze. Dus je kunt je voorstellen dat 
hij uitkijkt naar de geboorte van het baby’tje. (haal de figuren weg) 
Maar het gaat niet zo goed met het jonge vrouwtje Mira. Emma houdt haar in de 
gaten, want ze denkt: "Als de baby komt, moet ik vast helpen." Midden in de 
nacht is het zover dat het baby’tje geboren wordt. Taquino is zo zenuwachtig. Hij 
hoort van de indianenvrouwen, die Mira helpen, dat het niet zo goed gaat. 
Taquino moet de blanke vrouw gaan roepen. Emma komt meteen. Ze bidt voor 
Mira en de baby en vraagt God haar wijsheid te geven om hen goed te kunnen 
helpen. In de vroege morgen wordt Taquino's zoon geboren. Wat is hij trots en 
gelukkig. Wat is hij ook dankbaar dat Emma zijn vrouw zo goed geholpen heeft. 
Nu heeft hij natuurlijk geen hekel meer aan de blanke vrouw. 's Middags brengt 
hij haar een geurige gebraden aap om haar te bedanken. Voortaan zit hij           
's avonds ook bij haar hut te luisteren met zijn babyzoontje in zijn armen. Hij geniet 
van de mooie verhalen met de kleurige platen.(plaats fig. 17 met de baby, 11, in 
de armen van Taquino) 
Op een keer komt hij wat vitaminetabletjes voor Mira halen en daarom stapt hij 
binnen in Emma's hut. Daar ziet hij een ander plaatje. Het is een foto van Rob, de 
man van Emma. ( plaats fig. 4 )Taquino kijkt er goed naar. Hij kent dat gezicht wel. 
Hij heeft een keer tegenover hem gestaan. Die man lachte toen net zo naar hem 
als hij nu op de foto lacht. Maar Taquino was doodsbang voor die blanke man en 
heeft hem zelf met zijn pijl en boog doodgeschoten. Iedereen vond hem toen 
een held, omdat hij een gevaarlijke vijand had overwonnen. Maar was die man 
wel gevaarlijk? Was hij wel een vijand? Kwam hij niet net als zijn vrouw Emma en 
hun dochtertje Belinda om het Goede Nieuws te brengen? Taquino wordt onrustig 
vanbinnen. 

  



 

 
 

Het is broeierig warm in het tropische oerwoud. Maar toch is 

het Kerstmis. Ook hier in deze omgeving is de gebeurtenis van 

Kerstmis even boeiend, misschien nog wel meer, omdat dit 

mooie verhaal helemaal nieuw voor hen is. Emma en 

zingen alle kerstliederen die ze kennen. Dan pakt Emma haar 

platenboek en vertelt het kerst

Gods Zoon werd geboren; 

waar zij in wonen. De engelen zongen en de herders kwamen 

aanbidden, want dit kleine baby’tje was de Zoon van God, 

die Hij zomaar aan de mensen gaf. Iedereen, die in Hem 

gelooft, mag eeuwig leven dicht bij God. Jezus is gekomen 

om de mensen te redden

verdriet, want God houdt van hen.(

en 16). 

Taquino kijkt naar het kleine baby’tje in zijn armen. Dat is zijn 

grootste schat. Dat is het liefste wat hij heeft.

zijn babyzoontje natuurlijk ook het 

Maar dat gaf Hij zomaar aan de slechte 

hield God van hen allemaal. Hoe is het mogelijk!

aan Emma: "Maar de mensen zijn toch wel goed en lief voor 

het baby’tje van God geweest?"

mensen in Hem geloofd hebben, maar velen ook niet. En dat 

de mensen Jezus uiteindelijk vermoord hebben.

vindt Taquino het. Gods eigen Zoon, die alleen maar Goed 

Nieuws kwam brengen, omdat Hij zoveel van de mensen 

hield. Dat mocht toch niet! Dat k

mensen zou hij willen vechten, roept hi

Emma zegt zacht: "Maar Taquino, de mensen leefden zo in 

het donker. 

Ze waren bang voor Hem, die het Goede Nieuws kwam 

brengen. Weet je nog, dat er een blanke man, mijn man, 

naar jullie toegekomen is om jullie dit Goede Nieuws te 

vertellen? En wat hebben jullie met hem gedaan? Wat heb jij 

met hem gedaan, Taquino?"

begrijpt hij het. Hij is net zo slecht als die mensen, die Jezus 

vermoord hebben. Ook zijn hart is donker, donker van angst 

en zonden. De blanke m

blanke vrouw hield toch nog genoeg van hen om naar hen 

toe te komen. Nog veel meer houdt God van hen, dat Hij 

zelfs Zijn eigen Zoon voor

Taquino hoeveel God voor hen gedaan heeft. Hij drukt zijn 

baby dicht tegen zich aan. Tranen druppelen langs zijn 

beschilderde gezicht. Hij buigt zich neer en vraagt Emma of 

zij en God hem willen vergeven en Jezus ook hem uit het 

donker wil halen en in Zijn Licht wil brengen. Hij wil bij God 

horen en niet meer bij de

laat die avond de liefde en vergeving van de Here Jezus toe

in zijn hart. 

En als Taquino de Here Jezus lief gekregen heeft, willen alle 

andere Indianen maar al te graag ook de Here Jezus in hun 

hart ontvangen. Een volk, da

ontvangt de Here Jezus, het
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Het is broeierig warm in het tropische oerwoud. Maar toch is 

het Kerstmis. Ook hier in deze omgeving is de gebeurtenis van 

even boeiend, misschien nog wel meer, omdat dit 

maal nieuw voor hen is. Emma en Belinda 

die ze kennen. Dan pakt Emma haar 

platenboek en vertelt het kerstevangelie aan de Indianen: 

Gods Zoon werd geboren; In net zo'n eenvoudig huisje als 

waar zij in wonen. De engelen zongen en de herders kwamen 

nt dit kleine baby’tje was de Zoon van God, 

Hij zomaar aan de mensen gaf. Iedereen, die in Hem 

eeuwig leven dicht bij God. Jezus is gekomen 

om de mensen te redden van alle zonden, alle angst en 

verdriet, want God houdt van hen.(plaats nu fig. l, 15, 11+17 

Taquino kijkt naar het kleine baby’tje in zijn armen. Dat is zijn 

grootste schat. Dat is het liefste wat hij heeft. Voor God was 

zijn babyzoontje natuurlijk ook het allerliefste wat Hij had. 

Maar dat gaf Hij zomaar aan de slechte wereld weg. Zoveel 

hield God van hen allemaal. Hoe is het mogelijk! Hij vraagt 

aan Emma: "Maar de mensen zijn toch wel goed en lief voor 

het baby’tje van God geweest?" Emma vertelt, dat veel 

mensen in Hem geloofd hebben, maar velen ook niet. En dat 

en Jezus uiteindelijk vermoord hebben. VRESELIJK 

vindt Taquino het. Gods eigen Zoon, die alleen maar Goed 

Nieuws kwam brengen, omdat Hij zoveel van de mensen 

cht toch niet! Dat kon toch niet! Tegen zulke 

mensen zou hij willen vechten, roept hij verontwaardigd. 

Emma zegt zacht: "Maar Taquino, de mensen leefden zo in 

bang voor Hem, die het Goede Nieuws kwam 

brengen. Weet je nog, dat er een blanke man, mijn man, 

gekomen is om jullie dit Goede Nieuws te 

n? En wat hebben jullie met hem gedaan? Wat heb jij 

met hem gedaan, Taquino?" Taquino buigt zijn hoofd. 0, nu 

begrijpt hij het. Hij is net zo slecht als die mensen, die Jezus 

vermoord hebben. Ook zijn hart is donker, donker van angst 

De blanke man kwam uit liefde. Maar deze 

blanke vrouw hield toch nog genoeg van hen om naar hen 

Nog veel meer houdt God van hen, dat Hij 

zelfs Zijn eigen Zoon voor hen heeft gegeven. Nu voelt 

Taquino hoeveel God voor hen gedaan heeft. Hij drukt zijn 

y dicht tegen zich aan. Tranen druppelen langs zijn 

beschilderde gezicht. Hij buigt zich neer en vraagt Emma of 

God hem willen vergeven en Jezus ook hem uit het 

en in Zijn Licht wil brengen. Hij wil bij God 

de riviergodin en de angst. Taquino 

laat die avond de liefde en vergeving van de Here Jezus toe 

En als Taquino de Here Jezus lief gekregen heeft, willen alle 

andere Indianen maar al te graag ook de Here Jezus in hun 

Een volk, dat in het donker wandelde, 

ontvangt de Here Jezus, het Licht der wereld. 
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A  
knutselwerkje, speel het verhaalknutselwerkje, speel het verhaalknutselwerkje, speel het verhaalknutselwerkje, speel het verhaal    nananana    
 

• Vergroot het formaat van blad A en B 
• Kopieer de bladen A en B op stevig papier 
• Kleur de plaatjes op blad A en knip ze uit.   
• Vouw blad B dubbel, zodat je aan de voorkant het 
 oerwoud ziet staan en aan de achterkant een hut en 
 een groepje mensen. 
• Vouw de onderste strook aan de boven- en 
 onderkant van het blad op de stippellijnen weer 
 terug. Nu heb je een gleuf waar de je plaatjes in kan 
 steken. 
• Vertel het verhaal. Ondertussen plaats je de 
 desbetreffende personen in de gleuf, je kunt ze laten 
 schuiven en verwisselen.  
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