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Over Kenia
Kenia is een groot land in het oosten van Afrika. De hoofdstad van Kenia heet
Nairobi. Veel kinderen in Kenia kunnen twee talen spreken. Van hun ouders
leren ze Swahili of een andere Afrikaanse taal. Maar op school praten de
juffen en de meesters Engels.
Een bijzondere groep mensen in Kenia zijn de Masai. De Masai hebben veel
dieren, zoals schapen en geiten. Ze dragen altijd kleren die van een soort
rode doek gemaakt zijn. Ook sieraden vinden de Masai prachtig: niet alleen

Dit is Sharon. Ze is negen jaar oud. Samen met haar

de vrouwen, maar ook de mannen dragen kettingen en armbanden!

vader, moeder en broertje Elias van zeven jaar woont ze

Bij de Masai is het heel gewoon dat een jongen als hij wat ouder is ergens

in een klein dorpje in Kenia, een land in Afrika. Ze

anders gaat wonen, bijvoorbeeld bij zijn opa en oma. Net als de broer

heeft ook nog een oudere broer. Hij woont bij hun oma.

van Sharon.

Dan is haar oma niet zo alleen en kan hij oma helpen.

De mensen van de Masai kennen een leuk trucje. Ze hebben een speciale

Sharon ziet haar broer en oma niet vaak, want ze

manier bedacht waarop ze heel hoog kunnen springen. Eerst springen ze

wonen ver bij haar vandaan.

een paar keer heel snel en dan vliegen ze zomaar meer dan een meter de
lucht in! Een trampoline heb je bij de Masai dus niet nodig…

Om bij het dorp van Sharon te komen, rijd je al

zwart = vechten
voor de vrijheid
rood = oorlog

hobbelend over een zandweg met kuilen en stenen. In
haar dorpje zie je veel kleine, zelfgebouwde huizen. Ze
staan kriskras door elkaar. Vaak zijn de huizen
woonhuis en winkel tegelijk. Het zijn geen winkels
waar je echt naar binnen kunt, zoals bij ons. Je geeft een
boodschappen voor je verzameld.

witte

Sharon woont in een groot huis met drie kamers. Ze
kijkt graag televisie. Maar het liefst is ze in de tuin. Daar
staan allemaal prachtige, roze bloemen. Toch is roze
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niet haar lievelingskleur. Sharon vindt alle kleuren
mooi!
Op zondag gaat Sharon met haar ouders en broertje
naar de kerk. De kerk is vlak bij huis, dus dat is fijn!

Wist je dat...

Sharon en haar broertje gaan samen met dertig andere
kinderen naar de zondagsschool. Daar zingen ze liedjes
in allerlei talen en leren ze een bijbeltekst uit hun
hoofd. Als in de kerk de preek begint, komen de
kinderen van de zondagsschool terug. Grappig, want in
Nederland en België zijn de kinderen juist tijdens de
preek naar hun eigen dienst! Sharon gaat iedere week
ook drie middagen naar de kerk om uit de Bijbel te
lezen. Dat vindt ze fijn en ze leert er veel van. Haar
lievelingsverhaal is het verhaal over Abraham.
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briefje met je boodschappen, en dan worden je
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… het land Kenia vernoemd is naar de
Mount Kenya? Dit is na de Kilimanjaro de
hoogste berg in Afrika!
… er in Kenia heel veel koffie verbouwd wordt?
De mensen verkopen de koffie vooral aan
andere landen, want zelf drinken ze eigenlijk
liever thee…
… mensen in Kenia aan de linkerkant van de
weg rijden?
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Hoe hoog? Zo hoog!

Je hebt waarschijnlijk al gelezen dat de Masai heel hoog kunnen
springen. Zo kunnen ze makkelijk zien hoe hoog iets is . Wil jij
ook snel dingen kunnen meten? Zo doe je dat!
Zoek een mooie boom uit, of iets anders hoogs.
Ga met je rug naar de boom toe staan en zet je benen wijd uit elkaar.
Kijk tussen je benen door naar de boom. Het is de bedoeling dat je
precies de hele boom ziet. Als je de top van de
boom niet ziet, moet je nog een stukje verder
van de boom af lopen. Zie je de lucht boven de
boom, dan kun je een beetje dichter bij de boom
gaan staan.
Als je de boom goed ziet, sta je even ver van de boom als de
boom hoog is. Je kunt nu met bijvoorbeeld een meetlint meten
hoe ver je van de boom af staat. Zo hoog is de boom!
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