
‘ Maïs  voor  Mbebe
     van  MAF ’

Mbebe heeft honger. 
Wie geeft haar te eten? 

Kijk snel verder!


www.maf.nl Dit boekje is van:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Hoi, ik ben Supercez.

Wat vind je van mijn liedje? Mooi hè. Zweven door de wolken, ik doe niets liever. 
Ik ben een vliegtuig van MAF. Rare naam hè? MAF is een organisatie die arme mensen helpt. 
Mensen die geen eten hebben bijvoorbeeld. Ik neem dan heel veel eten mee en ga naar die mensen toe. 
Ze zijn altijd heel blij als ze mij zien aankomen. Ze noemen  mij dan een ‘grote witte vogel’. 
MAF is een Engels woord. Het betekent dat de mensen van MAF allemaal christelijk zijn. 
Ze geloven dat ze aan iedereen moeten vertellen dat God van ze houdt. 
Dat kan ook door mensen te eten te geven bijvoorbeeld. 
Laatst ontmoette ik een meisje in Tanzania. Ze heet Mbebe. Ik kwam haar tegen toen ze honger had.
Ze heeft me veel verteld. Alles wat ze verteld heeft heb ik opgeschreven. 
Het staat op de volgende bladzijden. Wat denk je, zou ik haar te eten hebben gebracht? 
Veel plezier met deze themaweek over MAF, Mbebe en over honger.
Trouwens, er zijn nog steeds mensen die arm zijn en honger hebben. Je kunt stickers sparen zoals je zult zien. 
Vraag  aan je pappa en mamma, opa’s en oma’s en iedereen die je kent of  ze geld voor een sticker willen geven. 
Neem dit boekje dan mee om het te laten zien. Je kunt de stickers ‘kopen’ bij de juf of meester 
en met het geld kan MAF mensen te eten geven. Spaar ze allemaal!

zweven  door    
       de  wolken
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Zweven door de wolken
wat een machtig gevoel
zweven door de wolken 
naar dat prachtige doel:
mensen hulp te geven
die in armoede leven
zweven door de wolken
wat een machtig gevoel

soms wonen mensen
ver bij alles vandaan
en is er geen kans
om naar een dokter te gaan
als je dan vliegen kan
zoek je ze op
en worden ze beter:
helemaal top!

zweven door de wolken...

soms hebben mensen 
geen water of brood
de oogst is mislukt
en de dieren gaan dood
als je dan vliegen kan
geef je hen moed
voedsel en vrienschap
helemaal goed!

zweven door de wolken...

(bridge:)

zweven door de wolken 
om de liefde te vertolken
die God aan mensen gaf
ook aan verre volken
ben je in de wolken
helemaal maf!

zweven door de wolken...

Muziek:  Marcel & Lydia Zimmer
Tekst:  Rikkert Zuiderveld
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 ‘Hoi, ik ben Mbebe. Ik woon in Tanzania, een land in Afrika. 

Samen met mijn vader en moeder woon ik in een hut gemaakt van koeienpoep. 

Het stinkt helemaal niet, hoor. De poep wordt hard in de zon die altijd schijnt. 

Mijn broertje woont ook bij ons. Hij is nog maar een baby. Hij is zes maanden oud. 

Vind je niet dat ik mooie kleren heb? Wij zijn Masai. 

We vinden het leuk om zelf kleren en kettingen te maken. Rood is onze lievelingskleur. 

Papa en mama zorgen voor de koeien. De koeien geven melk. 

De koeien zorgen ook voor vlees. De koeien zijn heel belangrijk voor ons. 

Mijn opa woont ook in het dorp. Hij kan mooie verhalen vertellen over vroeger. 

Vroeger reisde mijn opa door heel Afrika op zoek naar water en gras voor de koeien. 

We mogen nu niet meer op zoek naar water en gras van de regering. 

Nu proberen we mais te laten groeien zodat de koeien en ook wijzelf kunnen eten.’

Maandag
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Hoi, ik ben  .............................,  aan mijn kleren kun je zien dat ik 

een .....................  ben. Ik woon in ..........................,  dat is een 

land in ......................    Samen met mijn ...............,  ................  en 

mijn kleine .....................  wonen wij in een ......................  Wij eten 

..................  en drinken ......................  van onze koeien. 

Mijn ..................  vertelt mooie verhalen over vroeger. 

Wij leven het liefst zoals mijn opa en oma ....................  leefden.

De .......................  en het ........................  hebben regenwater nodig. 

De  ....................  om te kunnen drinken en het  ........................... 

om te kunnen groeien.

Maandag
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‘Ik heb pijn in mijn buik. Ik heb honger. Het eten is op. 

Er is al een heel lang geen regen meer geweest. 

Zonder regen kan de maïs niet groeien.

En de koeien geven geen melk omdat ze niet kunnen drinken. 

“Samen delen!”, zegt mama als de maïs bijna op is. 

Soms pak ik stiekem iets extra. Mama wordt heel verdrietig als ze het ziet. 

Ze zegt: “Mbebe, iedereen heeft honger. Niet alleen jij.” 

Ik begrijp het wel. Mijn vriendinnetjes hebben ook honger. 

Mijn broertje huilt de hele dag. Papa heeft honger. Iedereen in ons dorp 

heeft honger. 

Maar mijn buik doet zo’n pijn.

Geld om eten te kopen hebben we niet. We hebben alleen koeien en maïs.

Elk jaar gebeurt het weer. Dan is al het eten op.

Als het niet regent kan de maïs niet groeien. 

Dan is het eten op voordat er nieuwe maïs is. 

En als het niet regent, kunnen ook de koeien niet drinken.’

Dins dag
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Dins dag Mbebe heeft pijn in haar .........................., omdat ze 
..............................  heeft. 

Het ................. is op. Er is al heel lang geen .................. 
meer geweest.  Zonder  .....................  kan het maïs niet 
groeien. En de .....................  geven geen melk.

Mama zegt als het eten bijna op is: “.........................  .....
.........................., Mbebe.” Mijn vriendinnetjes 

hebben honger, mijn broertje huilt, .............................. 
heeft honger in het dorp. ................................  om eten 
te kopen hebben we niet. Alleen onze .......................... 
en het ......................................  Het gebeurt ieder 
.............................  weer. 

Dan is al .........  .......................  op.

de vliegtuigen van MAF 
brengen eten... 

Steun MAF

zet hier uw naam

..........................................
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zet hier uw naam

..........................................

1 €uro
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‘Ik heb nog steeds honger en ik ben heel erg boos. 

Er was een mevrouw die ons een verhaal ging vertellen. 

Het was een verhaal uit de Bijbel zei ze. Sommige woorden 

zei ze een beetje raar.  Ik denk dat ze uit een ander land komt. 

Ze vertelde over Jezus die heel veel mensen te eten gaf. 

Jezus kon van een paar broden en vissen heel veel mensen eten geven. 

Nou, en wij hebben ook heel erg honger. Waarom geeft niemand ons te eten?

Ik ben heel boos omdat wij helemaal geen eten hebben.

De mevrouw vertelde wel dat ze ons graag wil helpen. 

Ze vertelde ook dat mensen van MAF gingen kijken of er een vliegtuig 

in de buurt kan landen. Maar ik luisterde al niet eens meer. 

Volgens mijn vriendinnetje komt de MAF ons echt helpen. 

Ze willen ons ook helpen een waterput te bouwen en ze komen de volgende 

keer met maïs. Nou, ik hoop het maar, want ik heb heel erg honger.’

Woens dag wie geeft ons te eten?
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Vandaag vertelde een ...........................  een verhaal. 
Ze kwam uit een ander land. Dat kon ik horen omdat 

.................................................   Het verhaal 

ging over  ..........................  die heel veel mensen te 
....................  gaf. De mensen kregen .................. 

en ..............................   Wij hebben nog steeds 

....................... Daarom ben ik ................................
De mevrouw wil ons ...........................  Ik luisterde al 
niet meer naar de mevrouw, omdat ik .......................... 
in mijn buik heb. De .......................................  gaat 
ons echt helpen.  Ze kijken of er een ............................ 
vlakbij ons dorp kan landen.  Ze willen ons helpen om een 
............................  te maken en de volgende keer 

nemen ze  ...................................  voor ons mee.

14

maak je
  eigen kaart

MAF Nederland 

Postbus 65

3840 AB Harderwijk
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Woens dag
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‘Weet je nog dat ik heel boos was. Nou, nu ben ik heel blij. 

Er kwam een echt vliegtuig met heel veel maïs. Het vliegtuig was wit met rood. 

Ik pakte gelijk wat maïs om het op te eten. Zoveel als ik kon. 

Toen mama het zag was ze weer verdrietig. 

Ik vroeg aan mama waarom ze verdrietig was. 

Mama zei: “Mbebe, kijk eens goed. Iedereen heeft honger.”

Alle mensen keken naar mij.

 “Straks gaan we samen eten. Iedereen uit het dorp. Dan is het feest.” 

Het was inderdaad een groot feest. Samen eten is zoveel leuker. 

Ik kon zien dat iedereen het lekker vond. 

Mama had extra haar best gedaan om lekkere maïspap te maken. 

Ook mijn broertje was lekker aan het smikkelen.

Toen het avond geworden was en mama mij naar bed bracht zei mama:

“Mbebe, zie je nou dat samen eten veel leuker is?”

 “Maar ik had zo’n honger!” “Ja, dat weet ik, Mbebe. Maar iedereen had honger. 

Jij niet alleen. Het wordt pas echt een feest als we samen delen.” 

“Ja, het was echt een superfeest, mama.” 

Donderdag



Muziek:  Marcel & Lydia Zimmer
Tekst:  Rikkert Zuiderveld
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Eerst was ik ...................
..........., maar nu ben ik heel ................. 

Er kwam een groot ..................
.........  met heel veel ..................

. 

Het vliegtuig was ...................
............  en ...................

..........

Ik pakte gelijk wat ..................
..............  om op te eten. 

Mama was ...................
................  to

en ze dat zag.

Iedereen in het dorp heeft .................
....................

... 

Straks gaan we ...................
........  eten. Dan is het ..................

......... 

Samen eten is zoveel ..................
........... 

Het wordt pas echt feest als we . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

Donderdag

Hier bij ons in Afrika
is het al heel lang droog
wij wachten op de regen
en kijken vaak omhoog

een grote witte vogel
komt zomaar bij ons aan 
we rennen met z’n allen
naar de landingsbaan

refrein:
dank u wel meneer piloot
voor het water en het brood
dank U grote Vader
die ons het leven geeft
wij zullen samen delen
wat U gegeven heeft 
wij zullen samen delen
wat U gegeven heeft

in ons dorp in Afrika
is het haast altijd warm
maar iedereen heeft honger
en iedereen is arm

een grote witte vogel
een redder in de nood
komt zomaar aangevlogen
en brengt ons hemels brood

dank u wel meneer piloot...

dan gaan we samen eten
in onze kleine hut
en drinken we weer water
uit de waterput

dank u wel meneer piloot... 19

Grote witte vogel
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‘Ik begrijp nu ook waarom de piloot en de mevrouw ons gingen helpen.

 Ze geloven dat alles wat wij krijgen dat God het aan ons gegeven heeft. 

Daarom moeten we ook samen delen. 

Ze zei dat er mensen in Nederland zijn die geld geven om 

de maïs te kunnen kopen. 

Ze vertelde ook dat er een waterput zal komen in ons dorp. 

Dan kunnen de koeien altijd drinken en hoeven we niet te wachten 

op regen voor de maïs. Maar de spullen voor de waterput zijn er nog niet. 

Daar moet nog geld voor komen zei ze. 

Ik vind het heel erg fijn dat de mensen van MAF ons helpen. 

Ik heb aan de mevrouw gevraagd of ze alle mensen in Nederland wil bedanken. 

Ik denk dat God nog steeds heel veel mensen te eten geeft. 

Bedankt Heere God en bedankt dat de MAF er is. 

Alles wat wij krijgen, is van U. 

Daarom zullen we samen delen.’

Vrijdag
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Vrijdag
De mevrouw en de piloot geloven dat ..................

..... 

ons alles heeft gegeven. Daarom moeten we al-

les ...................
....   .............

........... . Er zal een 

....................
......  in ons dorp komen. 

Dan kunnen de ...................
.......  altijd water drinken

en kan de ...................
....  goed groeien. Ik vind het 

....................
.........  dat mensen uit .................

..........  ons 

helpen. Ik heb de mevrouw gevraagd of ze iedereen wil ..........

....................
...... Bedankt Heere God dat de ...  er is en ons 

wil helpen. Alles wat we krijgen is van ...................
., daarom 

zullen we alles ...................
................
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spelregels

1.  Om de Masai in Tanzania eten te geven moet er eerst maïs gezaaid 

worden. Gooi ‘zes’ met de dobbelsteen om het eerste maïszaadje 

(dat is je pion) in de grond te doen. Het maïszaadje moet nu gaan 

groeien en daar voor heeft het water nodig. Er is veel water nodig 

om  het plantje te laten groeien. Gooi je 2 dan heeft je plantje net 

genoeg water om te blijven leven. Gooi je drie of meer dan groeit het 

plantje. Gooi je ‘één’ dan is er niet genoeg water, ga dan 1 stap terug.

 Gooi je ‘drie’ of meer dan heeft je plantje genoeg water om te groei-

en. Ga bij ‘drie’ 1 stapje vooruit, bij ‘vier’ 2 stapjes, bij ‘vijf ’ 3 stapjes 

en bij ‘zes’ 4 stapjes vooruit.

 Als je plantje helemaal volgroeid is dan wordt het geoogst en ge-

malen tot maismeel. De zakken met maïs moeten dan nog naar het 

dorp toe. Dat is het tweede onderdeel.

2.  Je kunt kiezen hoe je de maiszakken naar het dorp gaat brengen. 

Kies je voor de vrachtauto dan kun je bijna direct aan de route be-

ginnen. Een vrachtauto heeft niet veel benzine nodig en staat altijd 

voor je klaar. Maar let op: over de weg zijn wel veel gevaren en je bent 

misschien langer onderweg. 

 De wegen zijn slecht, je moet om bergen heen rijden, je krijgt een lekke 

band. Kortom, met de vrachtauto kun je gelijk vertrekken, maar onder-

weg kan van alles gebeuren.

 Kies je voor het vliegtuig dan zul je eerst voldoende benzine bij elkaar 

moeten sparen. Het vliegtuig is duur dus duurt het langer voordat je aan 

de route kunt beginnen. Maar als je eenmaal vliegt, ben je er zo. Je gaat 

overal overheen en je hoeft nergens voor te stoppen. Welke route kies jij?

 LET OP.  Kom je op een rood kruis terecht? Sla dan 1 beurt over.

3. Wanneer je vier pionnen (maiszakken) naar het dorp hebt  

gebracht, heb je gewonnen.

a. Extra spelregels: Maak het spel spannender doordat er maar 1 iemand 

met het vliegtuig mee kan. Een vrachtauto is goedkoper en daar kun je 

meer van kopen. Een vliegtuig is duur en dus is er maar 1 beschikbaar. 

Je moet wachten tot het vliegtuig weer beschikbaar is. 

 Er mogen geen 2 pionnen op de vliegtuigroute tegelijkertijd zijn.

b. Heb je zes gegooid, maar gooi de volgende beurt 1? Zet dan je pion 

terug en je moet opnieuw zes gooien. Is je plantje gegroeid, maar kom 

je weer terug bij 1? Zet ook dan je pion weer terug en gooi opnieuw zes 

om weer te beginnen. (Je plantje is doodgegaan en zal niet meer gaan 

groeien). 

Alle dank gaat uit naar God die prachtige talenten aan deze mensen gaf:

  

  Marga van Etten, stagiair Onderwijskunde

  Anja Smits, uitgezonden voor MAF in Tanzania.  

Ze heeft een belangrijke bijdrage aan de inhoud geleverd.

  Anneke Koffeman, uitgezonden voor MAF in Zuid Afrika. 

  Marcel en Lydia Zimmer die de liedjes voor het lespakket  

hebben gemaakt.

  Elly en Rikkert Zuiderveld die de tekst voor de liedjes  

hebben geschreven.

  Impact reclame (Hanneke van Oostrum, ontwerp; Annemarie

 van Voorst , illustraties; Cees van der Steldt, procesbegeleider)  

die het ontwerp hebben verzorgd.

  Drukkerij Van der Perk (Arnout Hoek, accountmanager) die het project 

hebben begeleid en het drukwerk hebben verzorgd.

 MAF Nederland bedankt hen allen voor hun tijd en inzet om  

dit project te realiseren.

 Projectcoördinatie: Bernhard Vosselman,  

Voorlichtingscoördinator  MAF Nederland September 2010

 Niets uit dit boekje mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere 

doeleinden dan waarvoor bestemd.   
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Deze CD is te koop in de MAF webshop     
www.maf.nl
  
 Heeft u naar aanleiding van dit boekje 
vragen, opmerkingen of wilt u meer in-
formatie over het werk van MAF?

  Stichting MAF Nederland
  Postbus 65
  3840 AB Harderwijk

  Telefoon: 0341-564488
  Internet: www.maf.nl
  Email: info@maf.nl

 

Contact

Maf Nederland 

Postbus 65
3840 AB Harderwijk

0341-56 44 88

Info@maf.nl

Zweven 
door de
wolken

Kids: ‘Dag school, dag juf ’

Juf: Dag kinderen allemaal!

Ik heb een heel nieuw liedje

En ook een mooi verhaal

Het gaat over kinderen

heel ver hier vandaan

die willen net als jullie

ook naar school toe gaan...’

refrein (allemaal)

om te spelen en te tekenen

te kleuren en te rekenen

en te zingen net als wij

want dat maakt ze blij

Kids: Dag school, dag juf

‘Dag kinderen in de kring!

We maken voor die kinderen

Een mooie tekening

Die sturen we dan op

naar dat land hier ver vandaan

en bidden dat ze net als wij

ook naar school toe gaan...’

refrein.

Kids: ‘Dag school, dag juf ’

Juf: ‘Nu gaan we weer naar huis

allemaal de groeten

aan de anderen thuis

vertel ze van die kinderen

heel ver hiervandaan

zodat ze met wat hulp

ook naar school toe gaan’.

refrein.

SCHOOLLIEDJE

nr. 4

Muziek: Lydia ZimmerTekst:  Elly Zuiderveld-Nieman

Meer info en bestellen op

 www.maf.nl

Deze CD is ook onderdeel 

van het lespakket van MAF. 

Bent u leerkracht of kent u een leerkracht.

 Kijk dan ook eens op: www.maf.nl/lespakket

en doe een projectweek over MAF!
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Een mooie tekening
Een mooie tekening

Die sturen we dan op
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