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KIX-PROJEK vir 2017 

KIX moedig kinders deurentyd aan om ook 'n omgee vir die wêreld te ontwikkel. Daarom is 

daar ook elke jaar 'n na-buite gerigte projek wat deur al die KIX-groepe saam ondersteun 

word. Die KIX-projek fokus hierdie jaar op die ondersteuning van vroeë kinderontwikkeling 

(VKO) en word genoem “KIX Koester Kinders”. Daar is twee bene - 'n sendingbeen en 'n 
plaaslike been. 

A. Die sendingbeen 

Die idee is dat julle as groep deur die jaar geld insamel vir hulpmiddels vir kleuterskole in Malawi. Die kinders in jou KIX-

groep raak op dié manier bewus van 'n ander land, kultuur en taal en hulle leer hoe God wêreldwyd vir sy kinders sorg. Hier 
onder volg al die inligting oor hierdie deel van die projek. 

B. Die plaaslike been 

Dit sal goed wees om egter ook in jou eie gemeenskap (of naby aan julle) 'n plaaslike inisiatief te ondersteun. 

Miskien kan jul as groep die eerste deel van die jaar fokus op die sendingbeen en daarna op die plaaslike been. Ons sal in 
die derde kwartaal idees en inligting gee om plaaslik betrokke te wees. 

Kix se projekte vir 2009 (Meters vir Malingunde Kleuters) en 2010 (Malingunde Maats of M&M) het gefokus op die vesti-

ging van kleuterskole en die opleiding en toerusting van kleuterskoolonderwysers in Malawi, veral in die Malingunde 
omgewing. AnnaMarie de Klerk was die dryfveer agter die “KIX NURSERY SCHOOL PROJECT”. Met behulp van die 

fondsinsamelings oor 2 jaar is die grondslag gelê vir ‘n suksesvolle opleidingskool en “model kleuterskool” (KIX Malingunde!) 

waar honderde vrywilligers al die afgelope paar jaar opgelei is in kinderevangelisasie en onderrigmetodiek. Onderwysers kom 

op gereelde grondslag terug vir gevorderde opleiding en praktiese toepassing. 
Kids in Christ Malingunde het ook in 2016 geld ingesamel vir ons Otjiekos Projek! Hulle het plaaslik uitgereik na die skool vir 

blindes en na die hospitaal se kraamafdeling. 

Om hierdie geseënde projek te help om nog ‘n groter inpak te hê, het ons besluit om vanjaar as deel van ons projek KIX 

Koester Kinders weer hier betrokke te wees. Ons werk weer nóú saam met AnnaMarie en wil graag hulpmiddels (soos kryte, 
papier, klei, boontjiesakkies, ens.) vir ‘n paar kleuterskole borg. 

Omdat die “mini groceries” wat ‘n mens onlangs by ‘n kettingwinkel kon kry, so gewild was, het ons besluit om mini skryf-

behoeftes te gebruik om die kinders aan te moedig om geld in te samel vir hierdie verdienstelike saak. (Die fondse gaan nie 

noodwendig gebruik word om daardie spesifieke skryfbehoeftes aan te koop vir die kleuterskole nie; dis net ‘n praktiese 
manier om aan te dui hoeveel elke groep ingesamel het.) 

Ek besef dit gaan ‘n bietjie moeite (en ‘n klein bietjie onkoste) verg om die mini’s te maak, maar dis die ideale geleentheid 

om gemeentelede en belangstellendes in te span. Ek het probeer om dit so maklik en goedkoop as moontlik te hou; julle is 

welkom om ander maniere ook uit te dink – en sommer vir ons ander ook daarvan te laat weet. 
Besluit vooraf min of meer hoeveel geld julle beplan om deur die jaar in te samel. Moenie hierdie projek onderskat nie! Daar 

is 10 verskillende soorte mini’s. 

Ek gee ‘n paar moontlike scenario’s: 

As ‘n groep van 20 gesamentlik R200 ingesamel het, kan elkeen hul eerste mini kry. Dan sal hulle elkeen ‘n volledige stel 
miniature hê as die groep gesamentlik R2000 ingesamel het en julle sou tussen 20 en 30 van elke soort skryfbehoefte 

moes maak. 

Net so kan ‘n groep van 10 besluit om vir elke R100 vir elkeen ‘n mini skryfbehoefte uit te deel. 

Dis logies dat ‘n mens vir ‘n groep van 50 ‘n doelwit van R500 vir elke mini kan stel, want julle sal meer as 50 van elke 
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miniatuurtjie moet maak! 

Probeer om as leiers ‘n realistise doelwit te stel met inagneming van jul groep se finansiële vermoëns. Ek wil my verstout 

deur te sê dat gemeentelede ook sal wil bydra (veral as hulle vir hul eie kleinkinders kan begin miniature versamel). Ons is 
glad nie voorskriftelik oor die praktiese reëlings vir jul fondsinsameling nie. Ons verskaf al die “patrone” en idees en julle 

motiveer, inspireer en hou die momentum aan die gang! 

Stap 1: Maak die kinders bewus van die projek en opgewonde om 'n verskil te maak. 

Stap 2: Deel gereeld inligting (foto’s en stories) oor die Malawi kleuterskole. 
Stap 3: Leer saam die woordjies in Chichewa wat in die mini-boekie is. Op facebook gaan ons mp3’s laai waarop ‘n man van 

Malawi die woorde en sinnetjies sê sodat julle kan weet hoe om die woorde uit te spreek. 

Stap 4: Besluit hoeveel jul wil insamel en gebruik die mini skryfbehoeftes as motivering. Maak dit 'n groeppoging en hou die 

kinders weekliks op hoogte. Julle kan selfs jul gemeentes motiveer om ook by te dra. 

IDEES OM DIE PROJEK AAN TE BIED 

Ons hoop julle is net so opgewonde oor ons nuwe projek soos ons UK-lede. Gebruik al die inligting 

in hierdie inligtingstuk om ons projek af te skop. Kry betyds mense wat vir jou sal help om potlood-

sakkies vir elke kind (in jou Kix-groepie) te maak. 

Wanneer die projekles behandel word (en al die inligting gegee word), kry die kinders kans om hul 

sakkies te versier. Dis dalk ‘n goeie idee om reeds by hierdie geleentheid te sorg vir ‘n oorgroot pot-

loodsakkie (waarin oorgroot skryfbehoeftes later geplaas word). Hierdie sakkie word voor in die lo-

kaal vertoon. Elke keer as die volgende mikpunt bereik word, kry elke kind ‘n mini. Dieselfde oor-

groot skêr, potlood, liniaal, ens. word (met ‘n groot gebaar) in die oorgroot potloodsakkie gesit. Ver-

groot sommer self prente van al die skryfbehoeftes op karton, verf of kleur in en knip uit. (Gebruik 

Google Images en tik die item in Engels in. Ek tik gewoonlik “clip art” ook in, dan kry ek sommer 

baie prente om uit te kies.) 

Nog ‘n wenk: Begin betyds om die mini’s te maak. Party is makliker en vinniger om te maak, maar 

ander verg meer vaardigheid en tyd. Gebruik die video op ons facebook blad om te sien hoe om die 

mini’s te maak. Die video kan ook van ons webtuiste afgelaai word. 

Ons probeer dit vir julle so maklik as moontlik maak om soveel as moontlik kinders (en grootmense!) 

opgewonde te kry oor ons projek. 



Julle is welkom om my te kontak indien iets onduidelik is of as julle sukkel om iets reg te kry. Die UK 

het met al die idees vorendag gekom, maar ek moes dit prakties ontwerp en maak. Daarom het ek 

alles so goedkoop en eenvoudig as moontlik gehou. 

KOM ONS SKEP ‘n MINI “CRAZE”!!! 

Lekker werk! 

Pauline Matthee 

084 593 0700 

paulinematthee@webmail.co.za 
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PROJEKLES 
 

Speel “kat en muis” met die groep. (Dit herinner die kinders daaraan dat die dissipels die 
kinders wou weghou van Jesus af.) Die groep staan in ‘n sirkel en hou hande vas. Twee van 

die kinders speel die rolle van kat en muis. Die muis begin binne en die kat is buite. Die kat 

moet probeer om onder die hande van die kinders in die sirkel in te glip om by die muis uit te 
kom. Die muis moet dan na die buitekant van die sirkel hardloop. Wanneer die kat die muis gevang het, word die kat weer die 

muis en word ‘n nuwe kat gekies. 

Baie van ons Kix-maats het seker al die fliek “Horton hears a who” gesien. Dit is die storie van die olifant Horton wat ‘n stof-

deeltjie red deur dit met ‘n blom te vang voordat dit in die water val. Dan hoor hy “iemand”, maar hy kan hom nie sien nie. D it 
is toe al die tyd die burgemeester van Whoville wat hy hoor. Whoville is ‘n baie klein wêreldjie wat heeltemal inpas op ‘n stof-

deeltjie! Heel aan die einde van die storie probeer Horton om die ander diere te oorreed om te glo dat daar ‘n hele wêreld op 

die stofdeeltjie inpas. Hy sê dan: “Even though you can’t hear or see them at all, a person’s a person no matter how small.” 

Hierdie fliek het my laat dink aan hoe Jesus oor mense gedink het toe Hy op aarde geleef het. 

 

 

Om die kinders te help om hierdie teksgedeelte te beleef, lei hulle in die volgende verbeeldingstyd. Gee genoeg tyd vir elke sin 
sodat hulle kan dink. Vra almal om hul oë toe te maak. “Sien hoe staan jy langs Jesus... Ruik die stowwerigheid van die grond... 

en voel hoe Sy klere teen jou wang skuur... Neem nou jou regterhand... en plaas dit op jou kop... Vryf jou kop met jou hand... 

Verbeel jou dis Jesus se hand op jou kop... Hy is lief vir kinders en is bly dat jy vandag by Hom kom staan het... (Lees nou 
Markus 10:13-16 uit Die Bybel@kinders terwyl hulle hul hande op hul koppe hou.) “Mense het hulle kindertjies na Jesus toe 

gebring sodat Hy hulle kon seën. Die dissipels het hulle gekeer. Toe Jesus dit sien, sê Hy vir hulle: ‘Moenie die kindertjies 

keer om na My toe te kom nie. Hulle is altyd welkom by My. God se nuwe wêreld is juis bedoel vir mense soos hulle. Wie nie in 

God glo soos wat ‘n klein kindjie sy pappa vertrou nie, sal nooit ‘n plek in God se nuwe wêreld kry nie.’ Toe het Jesus sy arms 
om die kindertjies gesit. Hy het hulle geseën.” 

Sien hoe Jesus afkyk na jou toe en vir jou glimlag.... Haal nou jou hand van jou kop af en maak jou oë oop. 

Jesus het hier vir die dissipels en vir die ander mense wat daar rondgestaan het, gewys dat Hy lief is vir kindertjies. Al is 

kindertjies klein en al dink grootmense dalk min van hulle, het Jesus tyd gemaak om met die kindertjies te kuier en Hy het 
hulle geseën. 

Kom ons lees Lukas 18: 16, 17 ook uit Die Bybel@kinders: “Jesus het die kindertjies geroep: ‘Laat hulle na My toe kom. God se 

nuwe wêreld is vir almal bedoel wat soos hulle is. By Hom is daar plek vir almal wat soos klein kindertjies opkyk na hulle he-

melse Vader. As julle nie verander en soos kinders word nie, sal julle nooit die binnekant van sy nuwe wêreld sien nie.’” 

‘n Mens hoef nie groot en belangrik te wees voordat jy iets of iemand in Jesus se oë is nie. Ons moet onthou dat Jesus almal 

ewe lief het en dat almal ewe belangrik in God se oë is. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder van watter deel van die storie het jy die meeste gehou. 
2. Ek wonder wie jy is in die storie. 

3. Ek wonder wat Jesus sou doen as Hy nou hier was. 

Woord Wyding 

Welkom 



Werskaf 

Gaan voort om die projek aan die kinders bekend te stel. 

Indien moontlik, gebruik die PowerPoint wat op die webtuiste beskikbaar is om die kaart en foto’s mooi vir die kinders te wys. 

Gebruik andersins die foto’s op die voor- en agterblaaie om die leefwêreld van die kinders in Malawi aan die plaaslike kinders 
bekend te stel. 

Die kinders kry kans om elkeen hul eie potloodsakkies te versier. Voorsien koki’s, knopies, borduurgare, “glitter glue” en enig-

iets anders wat hulle kan gebruik. Hulle kan die sakkies huis toe vat om hulle te herinner om geld saam te bring vir ons projek. 

Sodra hulle gesamentlik die bepaalde bedrag ingesamel het, kry elkeen ‘n “mini” om hul versameling te begin. 
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Instruksies om ‘n potloodsakkie te maak: 

Vra vir gemeentetannies om julle hiermee te help. Gebruik die patroon en sny 2 lae materiaal of een laag vilt uit vir elke sak-

kie. Stik die 2 lae materiaal met verkeerde kante teenmekaar vas, maar laat ‘n klein openinkie aan een sykant. Dop om en dop 

die hoekies uit. Nou kan die materiaal sakkies net soos die viltsakkie verder gestik word. Besluit of julle die sakkies met 
knope of met girtsrits (“velcro) wil toemaak. Dis makliker om die “velcro” vas te stik voordat die synate toegestik word. 

(Naaldwerktannies sal weet hoe om “velcro” vas te sit en hoe om knoopsgate te maak. Dalk kan julle later sommer vir die 

kinders leer om hul eie knopies aan te werk.) Sakkies van vilt het nie knoopsgate nodig nie. Sny net ‘n gleufie (maar oppas dat 

dit nie te groot is vir die knoop nie). Stik dan die synate toe. Let op: die boonste deel wat effens skeef loop, is die oorvou-
gedeelte. Dit word nie vasgestik nie. Nou kan die kinders elkeen hul mini-sakkies versier: “glitter”, borduur, teken met perma-

nente koki’s, knopies, ens.  
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INSTRUKSIES OM DIE MINIATUUR SKRYFBEHOEFTES TE MAAK: 

Boekie: 

Kopieer die boekie op wit papier. Daar kom 2 boekies uit op een A4-papier. Vou op al die stippellyne. Gebruik die agterkant 
van ‘n mes en ‘n liniaal om oor die stippellyne te trek sodat die voulyne maklik en netjies gevou kan word. Vou die boekie in 

die helfte in die breedte. Sny nou die klein gedeelte wat met ‘n soliede lyn aangedui word met ‘n skêr. Vou oop en vou nou 

die papier sodat dit ‘n boekie vorm. (Kyk na die video op ons webtuiste of op facebook hoe om dit te doen.) 

 Die boekie is in vol grootte  
 op bl. 8. Die prente regs  

 wys hoe om die boekie te  

 vou en sny. 

 

 

 

 

Skerpmaker: 

Sny oorskiet “foamalite” met ‘n skerp mes in blokkies om soos skerpmakers te lyk. (Myne het 

amper net so groot uitgekom soos ‘n regte skerpmaker, maar dis mos die gedagte wat tel!) 

Trek die blokkie met ‘n stukkie foelie oor. Druk ‘n sosatiestokkie versigtig op die een kop in 

sodat dit lyk of ‘n potlood daar skerpgemaak kan word. Jy kan ook met ‘n koki die skerpmaker 
se lemmetjie aan die bokant inteken. 

 

Potlood: 

Sny ‘n sosatiestokkie korter sodat omtrent 6 cm oorbly. Gebruik rooi en 
swart koki’s en teken lyne in die lengte. Teken die punt ook in met ‘n swart 

koki. 

 

 

 

Liniaal: 

Kopieer die liniale op wit dun karton en lamineer dit (of plak “contact” daarop). Sny 

die liniale op die buitelyne uit. ‘n Klomp liniale om saam te kopieer is op bl. 9. 

 

 

Uitveër: 

Gebruik groter goedkoop uitveërs en sny dit in kleiner dele. (Dis die heel maklikste mini!) 



7 

Skêrtjie: 

Buig albei punte van ‘n pypskoonmaker om en terug teen die pypskoonmaker sodat 

dit punte nie die kinders seermaak nie. Hou met jou linkerhand net links van die 
middel vas en buig die stukkie net regs van die middel in ‘n sirkel om een 

handvatsel te vorm. Versit die klaar handvatsel na jou linkerhand en buig die ander 

deel om ook ‘n sirkel te vorm. Sorg dat die een “lem” voor en die ander een agter 

die middel lê. “Twist” nou die handvatsels terwyl jy die lemme vashou. En daar het 
jy jou skêr! (Of kyk op die webtuiste of op facebook na die video waar ek wys hoe 

om dit te doen.) 

 

Gomstiffie: 

Saag ‘n “dowel” met ‘n deursnee van 10 mm in 2 cm stukke. Skuur die punte met 

skuurpapier sodat dit niemand seermaak nie. Gebruik koki’s om die een punt rooi en 

die ander punt swart in te kleur. Kopieer die patroon (op bl. 10) in kleur op wit pa-

pier. Knip die prentjies uit en plak rondom die hout-“gomstiffies” vas. 

 

 

Klei: 

Maak enige kleiresep gaar en laat afkoel. Sit in “zip locks”-sakkies of in klein plastiekbak-
kies. Die kinders kan die klei uit die bakkies of sakkies haal en daarmee speel. 

Inkleurkryte: 

Sny 6 tandestokkies korter sodat hulle omtrent 45 mm lank is. “Kleur” die stokkies met koki’s 

of koekkleursel in 6 verskillende kleure in. Kopieer die patroon van die “Colouring mapensulas” se 
boksie op gekleurde karton. Knip uit op die soliede lyne. Trek op die stippellyne met die agterkant 

van ‘n mes. (Kyk by die boekie se instruksies.) Vou die korter lyne eerste, die een op en die an-

der een af sodat die woorde aan die buitekant is. Vou nou die twee lang sye agtertoe om en plak 

vas met kleeflint. Sit die “inkleurkryte” in die houertjie en plak liggies vas met ‘n klein stukkie 
wondergom. Op bl. 11 is ‘n hele bladsy vol patrone vir die inkleurboksies. 

Vetkryt boksie: 

Kopieer die patroon (op bl. 12) in kleur op dun karton. Knip op die buitelyne uit en vou 

op die binneste dun lyntjies. Trek op die stippellyne met die agterkant van ‘n mes. (Kyk 
by die boekie se instruksies.) Plak die sykante vas met “double sided tape” of ander 

gom. 
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