
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEK 2022 
 
Elke jaar kies die KIX span ‘n projek vir al ons KIX-groepe om te ondersteun. Deur die jare het ons 
projekte ondersteun van Japan tot Malawi en Kenia tot Msinga. Die afgelope twee jaar het ons dit 
baie geniet om met Diakonia hande te vat met hulle SmartStart en Little Seeds projekte.   
 
In 2022 gaan ons weer op reis, hierdie keer na ons bure in Zimbabwe. Die Reformed Church of 
Zimbabwe se jeugaksie het ‘n groot behoefte aan kategesemateriaal vir Sondagskool 
onderwysers, asook boeke vir kinders met kategesemateriaal wat huis toe geneem kan word.  
Ons projek is dus “Boeke vir ons Bure”! 
 
Met hierdie eerste inligting rondom ons projek stuur ons die volgende saam:  

• ‘n plakkaat wat gebruik kan word om fondsinsameling te monitor (die plakkaat kan ingekleur 
word of in kleur gedruk word, en elke week se kollekte kan in die vorm van ‘n blou 
toutjie/stukkie wol of lint aangedui word deur dit te plak binne die waterval)  

• ekstra inligting oor Zimbabwe  
• hoe om iemand in Shona, een van die 16 amptelike tale van Zimbabwe, te groet 
• ekstra plakkers wat op die plakkaat geplak kan word om meer te vertel van Zimbabwe 

 
Tydens hierdie ontmoeting besef kinders weer wanneer ons iets vir iemand anders doen, doen 
ons dit vir die Here. Die kinders leer ook meer oor Zimbabwe en hoe ons deur die jaar vir 
Zimbabwe se kinders kan ondersteun met ons projekles. 
 
Teks: Matteus 25:31 – 40   
 
Hulpmiddels: 
 

- Items vir welkom aktiwiteit 
- Items nodig vir werskaf: Projek plakkaat (waterval) in kleur of swart en wit; inkleurkryte; wol 

of tou; gom of kleeflint; toiletrolletjies; skêre; afdrukke van olifant ore en slurp 

Welkom 
 
 “I spy with my little eye”: Voordat die kinders kom sit jy goed in die lokaal of ruimte waar julle 
die ontmoeting doen wat jy vir hierdie speletjie kan gebruik. Omdat dit op ons sendingprojek gefokus 
is, probeer om die volgende items ook te gebruik: boeke / spreier / bal / olifant / plastiek troeteldiere 
/ kussing , enigiets wat jy by jou bure sal vind, of wat verwys na Zimbabwe.   
Wanneer die kinders daar is, kan jy die volgende sê: “Vandag gaan ons ‘n bietjie oor ons bure se 
muur loer en ‘n bietjie ‘spy’ met ons ‘little eyes’.  Ek gaan vir julle leidrade gee en julle moet kyk of 
julle daardie leidraad kan gebruik om te weet van watter item ek praat. Ek gaan elke keer begin deur 
te sê: ‘I spy with my little eye…’ dan gee ek die leidraad en dan moet julle daardie item soek en 
daarna wys. Bv. ‘I spy with my little eyes…iets wat jou gras nat maak deur fyn waterdruppeltjies te 
spoeg’ (spreier). Jy as aanbieder kan self bepaal hoe lank julle dit wil speel. 



Wie van julle ken julle bure, die mense wat langsaan julle bly, goed? Waarvan hou jy die meeste 
van daardie bure? (gee geleentheid vir antwoorde) 
Julle het nou gesels oor julle bure wat langsaan julle huis bly, maar weet julle dat ons ook ander 
bure het? Bure wat langsaan Suid-Afrika, ons land, bly. En net soos ons die bure langs ons huis 
beter kan leer ken, gaan ons hierdie jaar tydens ons KIX projek ons bure wat in Zimbabwe bly, 
beter leer ken deur meer oor hulle land en die mense uit te vind. Sien, deurdat ons ons bure beter 
leer ken, weet ons wanneer hulle iets nodig het en hoe ons hulle kan help. So ons wil bietjie meer 
leer van Zimbabwe sodat ons ook kan probeer om hulle te help. Dis mos wat bure doen, né! Ons 
help mekaar as ons kan. 
 
Kom ons gaan loer ‘n bietjie oor ons bure van Zimbabwe se mure en leer hulle beter ken... 
 
Nou wat doen jy altyd heel eerste as jy jou bure sien? (gee geleentheid vir antwoorde) Ja, jy groet 
hulle. So kom ons groet vandag vir ons bure in Zimbabwe. Maar voordat ons dit kan doen, moet ons 
eers by hulle leer hoe hulle groet. Die taal wat ons bure in Zimbabwe praat is hoofsaaklik SHONA. 
Kom ons luister hoe hierdie buurman van Zimbabwe vir ons in Shona groet en dan groet ons hom 
terug in Shona. (Speel die videogreep van die groet: https://youtu.be/4ZFg9-NQS-Q) 
 
Daar is hierdie jaar twee belangrike goed wat ons van ons bure wil uitvind: 
Eerstens:  Ons moet uitvind wat die kinders in Zimbabwe nodig het, sodat ons geld kan insamel 
om hulle te help met wat hulle nodig het. 
Tweedens:  Ons moet uitvind waarvoor ons vir hulle kan bid. 
 
Voordat ons hierdie goed gaan uitvind, sal dit lekker wees om eers so bietjie oor die muur te loer en 
te sien hoe mooi Zimbabwe is. Is julle gereed om bietjie oor die mure van Zimbabwe te loer? 
Wonderlik! Kom ons gaan loer... 
Maar wag! Voordat ons kan gaan oorloer, is dit belangrik om eers ‘n bietjie by die Here, die Een wat 
ons almal gemaak het en beplan het dat ons mekaar se bure moet wees, gaan stil word.   
 
 
Wyding 
 
Sing: 
We will stand together / Lean on me 
https://youtu.be/kC9-W4M9yI4 We will stand together 
https://youtu.be/athd5_CW_z0 Lean on me 
 
 
Stilword ritueel:  
Speel liedjie van ‘Jesus loves me yes I know’ (die weergawe wat in Shona is 
https://youtu.be/wgo66UStDOk) terwyl kinders sit en hulle oë toemaak. Daarna sing die kinders die 
liedjie in Engels.  
 
Woord 
 
Het jy al ooit gevoel jy wil elke dag net meer en meer vir Jesus wys hoe lief jy Hom het? Wonder jy 
hoe jy dit kan doen as jy Hom dan nie kan sien nie? Vir jou bure kan jy ‘n sjokolade of koekie gee. 
Vir jou maatjie kan jy jou tyd gee deur saam te speel, maar hoe gee jy vir Jesus ‘n sjokolade of  
koekie? Ja, Hy woon in ons harte, maar soms wil jy so graag vir Hom iets gee of doen om net dankie 
te sê en te sê jy is lief vir Hom. Weet jy wat…jy kan…elke dag…Sien, die Here sien alles raak en 
weet van alles wat jy vir Hom doen, soos wat Pappa raaksien as jy hom in die tuin help, of soos 
Pappa raaksien hoe jy vir jou bure help, of vir jou maatjie opkom as iemand lelik is met hulle (pas 
voorbeelde aan by eie konteks). Kom ons lees wat sê die Bybel oor hoe ons vir Jesus kan wys ons 
is lief vir Hom: 
 

https://youtu.be/4ZFg9-NQS-Q
https://youtu.be/kC9-W4M9yI4
https://youtu.be/athd5_CW_z0
https://youtu.be/wgo66UStDOk


Matteus 25:31-40 
31 Jesus het gesê: “Wanneer Ek, die Seun van die mens, die Koning, saam met al my engele kom, 
dan sal Ek op my troon sit en Koning wees. 32 Dan sal al die volke voor My bymekaarkom, en dan 
sal Ek die mense van mekaar skei, soos ’n skaapwagter die skape van die bokke skei. 
33 En Ek sal die skape regs langs My laat staan en die bokke links langs My.34 Dan sal Ek, die 
Seun van die mens, vir die mense regs langs My sê: ‘Kom, my Vader het julle geseën. Hy wil van 
altyd af Koning wees oor julle, vandat Hy die aarde gemaak het. Julle moet dit nou aanvaar en bly 
wees daaroor.35 Want toe Ek honger was, het julle vir My iets gegee om te eet, en toe Ek dors was, 
het julle vir My iets gegee om te drink. Toe Ek ’n vreemdeling (Iemand wat in ’n ander land of stad 
woon, nie by sy eie mense nie. Die mense van daardie plek laat hom toe om daar te woon) by julle 
was, het julle gesê Ek is welkom by julle. 36  Ek het nie klere gehad nie, en julle het vir My klere 
gegee om aan te trek. Ek was siek, en julle het vir My gesorg. Ek was in die tronk, en julle het My 
besoek. 37 Die mense wat gehoorsaam is aan die wette van die Here, sal dan vir My sê: ‘Here, 
wanneer het ons gesien U is honger en het ons vir U iets gegee om te eet? Wanneer het ons gesien 
U is dors en het ons vir U iets gegee om te drink?  38 Wanneer het ons gesien U is ’n vreemdeling 
en het ons gesê U is welkom by ons? Wanneer het ons gesien U het nie klere nie en het ons vir U 
klere gegee om aan te trek? 39 Wanneer het ons gesien U is siek of in die tronk, en het ons U 
besoek?’40 Die Koning sal dan vir hulle sê: ‘Ek sê vir julle, en dit is seker: Toe julle dit gedoen het 
vir een van my vriende, ook vir die een wat die minste belangrik is, toe het julle dit vir My gedoen.” 
 
Tyd vir wonder: 

1. Ek wonder wat was vir jou mooi in die verhaal. 
2. Ek wonder wat is vir jou belangrik in die verhaal. 
3. Ek wonder waar sien jy mense in jou dorp / buurt raak wat ander mense help. 
4. Ek wonder hoe help jy jou bure. 
5. Ek wonder hoe jy ander mense kan help om so vir Jesus te wys hoe lief jy Hom het. 

 
Ons hoor in hierdie verhaal van die Bybel dat dit wat ons aan ander mense doen, ons aan Jesus 
doen. Sleg of goed.  As ons iemand seer maak, is dit asof ons Jesus seer maak en as ons iemand 
help, is dit asof ons Jesus help.  Hierdie jaar wil ons ons bure in Zimbabwe help en ondersteun, 
maar om dit te kan doen, moet ons eers oor hulle muur gaan loer om te sien wat hulle nodig het en 
waar ons kan help.  Kom ons gaan staan nou op ons tone, ons lig ons arms en maak asof ons ons 
by die muur optrek en probeer loer wat ons aan die anderkant van ons bure se land kan sien. 
  
 

Kom ons probeer gou weer onthou hoe groet ‘n mens in Shona. 
Welkom:  Ma-u-ya 
Hello:    Mhoro (aan een persoon) Mhoroi (aan groep of ouer persoon) 
Hoe gaan dit?: Makadii henyu? 
Dit gaan goed: Ndinofara hangu  
Dankie:  Ma-i-ta basa 
Totsiens:  To-o-nana 
(Laat die kinders elke woord herhaal) 
 
Inligting oor Zimbabwe  (jy kan gebruik maak van die PowerPoint wat op ons webwerf beskikbaar is): 

Ek wonder wat kan ons nog alles vandag oor Zimbabwe leer as ons oor hulle muur loer! 

 

 

 

 

 

https://kixkinders.co.za/projek-2022/


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liewe kinders, nou het ons ons buurland ‘n bietjie beter leer ken en meer agtergrond oor die land 
Zimbabwe, maar hoe kan ons hulle ondersteun? Wat het hulle nodig? 
  
Het julle geweet dat baie van die kinders in Zimbabwe niks kategese boeke het wat hulle kan help 
om nog meer van Jesus Christus te leer nie?  Hulle wil ook so graag Bybel storieboeke hê wat elke 
maatjie in Zimbabwe kan huis toe neem, sodat hulle elke dag die Bybelstories sal kan lees. Ons wil 
hierdie jaar begin geld insamel om die kinders in Zimbabwe te help om Bybelboeke en kategese 
materiaal te kry sodat hulle nog meer van Jesus sal kan leer. 
 
Hoe gaan ons insamelingsprojek werk?   
 
Julle kry ‘n prent van die pragtige waterval-agtergrond (wat die Victoria-waterval in Zimbabwe 
voorstel). Die prentjies in die plakkaat se raam kan julle gebruik om self die watervalprent te versier 
soos julle dink dit in ons buurland lyk. Julle moet die hele jaar water vir die waterval maak, deurdat 
elke week se kollekte in die vorm van ‘n blou toutjie/stukkie wol of lint aangedui word deur dit te plak 
binne die waterval. Kyk hoe baie water julle in jul waterval kan kry! 
 
Werskaf 
 

• Kies ‘n plek in julle lokaal waar julle die insamelingskaart gaan opplak, sit dit mooi 
bymekaar, kleur in en bepaal as ‘n groepie hoe julle julle vordering gaan aanteken op die 
plakkaat.  
Julle kan bv. met elke geleentheid ‘n stukkie tou/wol/lint plak op die waterval, of julle kan ‘n 
geldwaarde aan ‘n toutjie gee en bv. vir elke R10 wat ingesamel word, ‘n toutjie plak.   

 
• Maak ‘n toiletrolletjie-olifant: Gee vir elke kind ‘n leë toiletrolletjie en ‘n afskrif van die ore en 

slurp. Laat hulle die toiletrolletjie en ore en slurp inkleur en uitknip. Plak dit vas en maak oë, 
of plak “googly” oë aan. Besoek gerus die volgende webtuiste vir instruksies:  
shorturl.at/qxzHX   
 

 

Bekend vir: 

• Die wêreld se grootste waterval (Victoria-waterval) 
• Die grootste mensgemaakte meer (Kariba-meer) 
• Die vuurlelie 
• Die 2de grootste olifant populasie in die wêreld 
• Baie ou rotstekeninge en klip ruïnes 
• Pragtige nasionale parke 

 

 



Afsluiting: 
Staan in ‘n sirkel en maak weer asof julle oor die muur loer terwyl julle saam bid: “Here Jesus, help 
ons om dit wat U wil hê ons van ons bure in Zimbabwe moet raaksien, sal raaksien. Amen” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


