
Als je alles toch eens wist. 
Als je alles toch eens kon. 

Als je alles toch eens deed 
voor honderd procent. 

Lijkt dat helemaal perfect, 
maar dat is niet zoveel waard 

als je de liefde, de liefde niet kent. 

Dit vrolijke kinderliedje hebben we vanuit 
Nederland naar Kosovo meegenomen en 
wordt hier nu ook heel vaak gezongen. 
Wat is het belangrijk om lief voor elkaar 
te zijn, om voor elkaar te zorgen en op 
deze manier Gods liefde te laten zien. Wij 
proberen dat in Kosovo te doen, omdat in 
dit land veel mensen God nog niet 
kennen en het ook moeilijk hebben. 
 
In deze kindernieuwsbrief geven we weer 
antwoord op vier vragen: wat vind je leuk, 
wat vind je niet leuk, wat vind je moeilijk en 
wat vind je mooi in Kosovo? 
 
Wieke  
Ik vind het leuk van Kosovo dat ik meer talen 
kan dan de andere kinderen, en dat ik al 
heel vaak in het vliegtuig heb gezeten. Ik 

Hoi lieve allemaal  

vind het leuk dat er zoveel vriendinnetjes uit 
de buurt, de kerk en de klas op mijn 
verjaardag zijn geweest. Ik vind het niet leuk 
dat ik steeds tussen Kosovo of Nederland 
moet kiezen. Ik vind het niet leuk dat de 
mensen zoveel afval zomaar op straat 
gooien, en al het afval naast de container ligt 
en erg gaat stinken. Ik vind het moeilijk dat ik 
op school sommige woorden niet weet en de 
juf mij soms ook niet begrijpt. En dat ze hier 
in Kosovo geen zwemles en kinderkoor 
hebben. Ik vind het mooi dat de mensen hier 
zo gastvrij zijn. De verhalen van Esat en 
Dorjan vind ik erg mooi. Zij geloofden eerst 
niet in God, maar juist toen ze het moeilijk 
hadden zijn ze tot geloof gekomen. Ik vind 
het knap dat ze dat durven te vertellen, 
omdat de rest van hun familie allemaal 
moslim is. 
   
Giske  
De watervallen vind ik heel leuk, omdat hier 
ook mooie grotten bij zitten. Daar is het 
lekker koel binnen, terwijl het hier in de 
zomer snikheet is. De bruiloften hier in 
Kosovo vind ik ook heel leuk, omdat de bruid 
en de bruidegom gaan dansen. En ik houd 
heel veel van dansen. De krekels vind ik niet 
leuk, die maken heel veel lawaai ’s avonds in 
de zomer en er zat er zelfs een keer eentje 
op mijn nachtkastje! Ik vind het niet leuk dat 
er geen bos is hier in Kosovo, dat vond ik in 
Nederland zo fijn om doorheen te wandelen 
of te fietsen. Ik leer nu lezen en schrijven in 
het Kosovaars (op de Kosovaarse school) én 
in het Nederlands (op het thuisschooltje). Het 
is soms best moeilijk om dit in twee talen te 
moeten leren. Ook is het jammer dat al mijn 
Nederlandse vriendinnetjes zo ver weg 
wonen, want daar heb ik zoveel plezier mee 
gehad tijdens het verlof. Ik vind de sneeuw 
hier in Kosovo erg mooi en vind het leuk om 
hier in de winter mooie dingen van te maken. 
En ik vind het mooi dat we de zondagsschool 
hebben in de kerk met veel leuke liedjes om 
te zingen. 
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    Watergevecht 

Acht keer aan de oren trekken 

Wieke met haar schoolvriendinnetjes 



Willen jullie er voor bidden dat we een Lichtje zullen zijn 
voor de kinderen om ons heen, dat we Gods liefde 

mogen uitstralen door alles wat we doen en zeggen? 

verlangt 
Kosovo  

Licht 

Meebidden 
In de nieuwsbrief voor de grote mensen staan ook altijd dingen om voor te bidden en voor te danken. Willen jullie ook 
bidden voor ons? Soms vinden we het nog best lastig dat we niet zomaar even langs opa en oma kunnen gaan, of kunnen 
spelen bij onze Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes, of dat dingen hier in Kosovo heel anders gaan, vooral op school. 
Toch zijn we ook heel blij met zoveel leuke buurtkinderen, de fijne kerk en de postbus die heel vaak gevuld is. Willen jullie 
hier ook allemaal voor danken? En willen jullie er vooral voor bidden dat we een Lichtje zullen zijn voor de kinderen om ons 
heen, dat we Gods liefde mogen uitstralen door alles wat we doen en zeggen? 

In de rivier spelen 

Tsjoe tsjoe wa Op kraambezoek 

Vuilniswagen 

Jitse 
Ik vond het leuk om in Nederland te fietsen, 
en vraag nu ook nog elke keer als we 
weggaan of we met de fiets of met de auto 
gaan. Gelukkig hebben we nu asfalt bij ons 
in de buurt en kan ik lekker crossen met 
mijn loopfietsje. Ik vind het dan leuk om bij 
de koeien en kippen van de achterburen te 
gaan kijken. En om even te knuffelen met 
de buurvrouw, daar ga ik ook heen als mijn 
zussen thuisschooltje hebben. Ik vind het 
niet leuk dat alle mensen willen dat ik 
Kosovaars praat, terwijl ik echt nog niet alle 
woordjes weet. Ik ga dan gewoon papagaai 
spelen en zeg de mensen elke keer na. Ik 
vind het ook niet leuk dat iedereen mij even 
aan moet raken, omdat ik blonde haren en 
blauwe ogen heb. Ik vind het moeilijk dat ik 
afscheid moest nemen van mijn lieve 
juffies, vriendjes en vriendinnetjes in 
Nederland na een gezellige tijd. Ook vind ik 
het soms moeilijk om mijn mond te houden 
tijdens de kerkdienst en de zondagsschool. 
Haha, er is hier helaas geen oppasdienst… 
Ik vind de rivier in de bergen erg mooi en 
houd ervan om steentjes in het water te 
gooien. Ook vind ik de ‘muziek van de 
moskee’ mooi, als ik buiten speel sta ik 
altijd even stil om naar de ‘zingende 
meneer’ te luisteren. 
 

Tung, tung!! ☺  
Doei, doei!! 

Iglo maken van sneeuw! 

Schoenen uit 

Dikke kus van  

Wieke , Giske & Jitse! 

Oppas- buurvouw Giske met haar klas 


