Is dat racisme?
Filosoferen met kinderen
over racisme op de basisschool

Doel

Samenvatting

Deze lesbrief is bedoeld voor leerkrachten om met

Je gaat deze les met kinderen in gesprek over ra-

kinderen te filosoferen over racisme. Het doel is

cisme. Eerst laat je de kinderen vertellen wat volgens

dat kinderen zich zo meer bewust worden van de

hen racisme is. Ook laat je ze voorbeelden bedenken

verschillende verschijningsvormen van racisme.

of delen. Vervolgens bespreek je de verschillende
waargebeurde situaties die op de gesprekskaarten

De meeste mensen willen helemaal niet racistisch

staan. Deze situaties worden besproken en eventueel

zijn, maar zijn het vaak onbewust wel. Veel mensen

op volgorde gelegd van minst erg naar allerergst.

denken ook dat racisme in Nederland wel meevalt.

Vervolgens wordt nagedacht over het idee dat alle

Zij denken bijvoorbeeld dat racisme iets is wat meer

situaties misschien wel even erg zijn. Ten slotte wordt

in Amerika speelt.

afgesloten met de vraag wie tot andere inzichten is
gekomen wat betreft racisme. Je maakt bij het ge-

Witte mensen zijn zich er ook niet altijd van bewust

sprek gebruik van de filosofische gesprekstechniek.

dat bepaalde situaties door mensen van kleur als
racistisch worden ervaren. Het is daarom goed

Wat is filosoferen?

om met kinderen na te denken over wat racisme is

Filosoferen is samen nadenken over vragen waar niet

en over hoe wellicht goed bedoelde uitingen toch

één antwoord op te geven is. Iedereen zal zijn eigen

racistisch kunnen zijn.

antwoord hebben. Daarom is het belangrijk dat de
gespreksleider zich neutraal opstelt en elk ingebracht

Door deze les oefenen kinderen ook in het je ver-

idee even serieus neemt. Je geeft niet aan of je een

plaatsen in een ander. Het is makkelijk om te zeggen

antwoord goed of fout vindt, maar je mag er wel

dat jij iets niet erg zou vinden. Maar wat als je het

vragen bij stellen zodat de kinderen zelf aan het

niet één keer maar steeds opnieuw meemaakt?

denken gezet worden en aangemoedigd worden om
met elkaar van gedachten te wisselen. Zo ontstaat

Verantwoording

vaak bij alle leerlingen een meer genuanceerd en/of

Bij het samenstellen van deze lesbrief is gebruik

beter doordachte mening. Voor de meeste volwas-

gemaakt van het boek Hallo witte mensen,

senen is het wel even wennen dat ze niet zelf hun

de site withuiswerk.nl, het Instagram account

mening mogen geven. Het enige wat jij als begeleider

@de.olifantenfluisteraar en ervaringen van diverse

mag doen, is vragen stellen en beurten geven.

mensen.

Het is belangrijk dat de kinderen steeds argumenten
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geven bij hun antwoorden. Dit kun je stimuleren

• Vind je dit een voorbeeld van racisme?

met doorvraagvragen als:

• Waarom wel of niet?

• Hoe weet je dat?

• Veel mensen van kleur benoemen deze situatie

• Wie bepaalt dat?
• Zou het ook anders kunnen zitten?

als racisme. Bedenk waarom dit zo zou zijn.
• Het voorbeeld is ook omgebogen naar een

• Is dat altijd zo?

vergelijkbare situatie met een wit persoon.

• Kun je een voorbeeld geven?

Dit staat onder *** Lees ook dit voor.

• Bestaat daar een regel voor?

ºº Wat vinden de kinderen van deze situatie?
ºº Moeten ze erom lachen?

Lees eventueel ter voorbereiding eerst de

ºº Waarom?

gratis mini-cursus filosoferen met kinderen op

ºº Wat is het verschil met de andere situatie?
ºº (Deze vragen staan ook op gesprekskaart 2)

www.filosovaardig.nl/mini-cursus.
Voorbereiding

Vergelijken

Print de gesprekskaarten uit bijlage 1 uit en knip

Leg de verschillende gesprekskaarten op de grond.

ze los.

Laat een paar kinderen een volgorde aanbrengen
van erg naar allerergst. Het gaat hierbij vooral om

Start

de argumenten die de kinderen geven. Misschien

Vertel dat je vandaag met de kinderen wil nadenken

is er een kind die zelf zegt dat ze eigenlijk allemaal

over racisme. Open het gesprek met deze startvragen:

even erg zijn. Gebeurt dit niet, breng dit dan zelf in

• Wie kan een definitie van racisme geven?

door te zeggen: wat nou als iemand zegt dat ze

• Wie weet een voorbeeld van racisme?

allemaal even erg zijn, wat voor argumenten kun je

• Denk je dat zelf wel eens racistisch bent?

daar dan voor geven?

(Deze vragen staan ook op gesprekskaart 1)

Afronden
Vraag of er iemand tot nieuwe inzichten over

Verschillende situaties bespreken

racisme is gekomen. Laat een paar kinderen

Pak de gesprekskaarten en de bijbehorende

hierover vertellen. Wil niemand hier op in gaan?

vragenkaart erbij.

Vertel dan wat je zelf van het gesprek geleerd
hebt. Wees hierbij open en eerlijk en geef zo het

Vertel dat je zelf ook nog zes voorbeelden hebt,

goede voorbeeld in eerlijk en kritisch naar jezelf

die je graag met de kinderen wil bespreken.

kunnen kijken.

Lees een voorbeeld (het gedeelte boven de ***)

Vraag ook of iemand van gedachten is veranderd

van een van de gesprekskaarten voor en stel

met betrekking tot de openingsvraag of ze denken

hierover de volgende vragen:

dat ze zelf racistisch zijn. Over deze vraag mogen
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de kinderen in stilte nadenken. Antwoorden hoeven

Tips

niet te worden gedeeld.

• Download de Handreiking voor opvoeders,
onderwijzers en (groot)ouders van het

Kanttekening bij deze les

Humanistisch verbond via www.humanistisch-

Het kan zijn dat de (witte) kinderen in je klas sommige

verbond.nl/handreiking-kinderen-en-racisme

situaties niet als racisme benoemden. Of dat ze

• Volg op Instagram de.olifantenluisteraar en

bepaalde situaties niet zo erg vonden. Het is namelijk

behandel bijvoorbeeld elke week een van de

moeilijk om je echt in een ander te verplaatsen en

cartoons.

je voor te stellen hoe het is als een bepaald iets

• Kijk op YouTube de video Video Karrewiet

regelmatig voorkomt.

over racisme https://www.youtube.com/

Ook zijn sommige situaties vaak op zich wel goed

watch?v=zJi-oEUlByE Bespreek daarna met de

bedoeld. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen dat

kinderen wat ze ervan vinden. Er staan ook een

vragen naar waar iemand vandaan komt, een

aantal video’s van het Jeugdjournaal met als

vorm van interesse is. Vanuit deze gedachte is het

onderwerp racisme op YouTube. Hiermee kun

moeilijk om dit als racisme te erkennen. Sommige

je hetzelfde doen.

mensen hebben voor dit inzicht meer tijd nodig.

• Lees het boek Hallo witte mensen van
Anousha Nzume om je bewust te worden van
onbewust en misschien onbedoeld racisme.

Het is daarom belangrijk om vaker over het onderwerp racisme te praten. Als iemand een huis of een

• Bestudeer de website www.withuiswerk.nl

baan niet krijgt vanwege zijn afkomst dan is een hele

• Volg de website www.oneworld.nl/lezen/
discriminatie/

klas meestal wel collectief verontwaardigd. Maar het
hardnekkige van racisme zit hem juist ook in al die
kleinere, minder duidelijke situaties. Het duurt een tijd
voordat mensen zich hiervan bewust worden.
Wil je hier actief een rol in spelen? Dan vind je

Colofon

hieronder nog wat tips.

Deze lesbrief is ontwikkeld door: filosovaardig.nl,

Werk ook aan een veilig schoolklimaat waarin

Fabien van der Ham. In opdracht van: KADE40.

kinderen van kleur hun ervaringen durven delen.

Mogelijk gemaakt door: VSB Fonds. Coördinatie:

Als je hoort dat mensen die je kent vervelende,

Barry Marré. Vormgeving: Studio in Vuur & Vlam
(Mariska van Bodegom). Meer informatie:

racistische situaties meemaken wordt het

barrymarre@kade40.nl

tastbaarder.
Racisme gaat niet vanzelf weg. We moeten er
met zijn allen actief aan werken.
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ǀĂĚĞƌĞŶĞĞŶ&ŝůŝƉŝũŶƐĞŵŽĞĚĞƌ͘dŽĞŶǌĞĞĞŶ
ǀĂĚĞƌĞŶĞĞŶ&ŝůŝƉŝũŶƐĞŵŽĞĚĞƌ͘dŽĞŶǌĞĞĞŶ
ǀĂĚĞƌĞŶĞĞŶ&ŝůŝƉŝũŶƐĞŵŽĞĚĞƌ͘dŽĞŶǌĞĞĞŶ
ǀĂĚĞƌĞŶĞĞŶ&ŝůŝƉŝũŶƐĞŵŽĞĚĞƌ͘dŽĞŶǌĞĞĞŶ
 

ŬĞĞƌŵĞƚŚĂĂƌŵŽĞĚĞƌŽǀĞƌƐƚƌĂĂƚůŝĞƉ͕
ŬĞĞƌŵĞƚŚĂĂƌŵŽĞĚĞƌŽǀĞƌƐƚƌĂĂƚůŝĞƉ͕
ŬĞĞƌŵĞƚŚĂĂƌŵŽĞĚĞƌŽǀĞƌƐƚƌĂĂƚůŝĞƉ͕
ŬĞĞƌŵĞƚŚĂĂƌŵŽĞĚĞƌŽǀĞƌƐƚƌĂĂƚůŝĞƉ͕

ƌŝĞƉĞŶĞĞŶƉĂĂƌũŽŶŐĞƚũĞƐǀĂŶĞĞŶũĂĂƌŽĨϭϮ
ƌŝĞƉĞŶĞĞŶƉĂĂƌũŽŶŐĞƚũĞƐǀĂŶĞĞŶũĂĂƌŽĨϭϮ
 
ƌŝĞƉĞŶĞĞŶƉĂĂƌũŽŶŐĞƚũĞƐǀĂŶĞĞŶũĂĂƌŽĨϭϮ
ƌŝĞƉĞŶĞĞŶƉĂĂƌũŽŶŐĞƚũĞƐǀĂŶĞĞŶũĂĂƌŽĨϭϮ
ďĂďŝƉĂŶŐĂŶŐŶĂĂƌWƌŝƐĐŝůůĂĞŶŚĂĂƌŵŽĞĚĞƌ͘
ďĂďŝƉĂŶŐĂŶŐŶĂĂƌWƌŝƐĐŝůůĂĞŶŚĂĂƌŵŽĞĚĞƌ͘
 
ďĂďŝƉĂŶŐĂŶŐŶĂĂƌWƌŝƐĐŝůůĂĞŶŚĂĂƌŵŽĞĚĞƌ͘
ďĂďŝƉĂŶŐĂŶŐŶĂĂƌWƌŝƐĐŝůůĂĞŶŚĂĂƌŵŽĞĚĞƌ͘

ĞũŽĐŚŝĞƐŵŽĞƐƚĞŶŚŝĞƌďŝũĞƌŐůĂĐŚĞŶŽŵ
ĞũŽĐŚŝĞƐŵŽĞƐƚĞŶŚŝĞƌďŝũĞƌŐůĂĐŚĞŶŽŵ
ĞũŽĐŚŝĞƐŵŽĞƐƚĞŶŚŝĞƌďŝũĞƌŐůĂĐŚĞŶŽŵ
ĞũŽĐŚŝĞƐŵŽĞƐƚĞŶŚŝĞƌďŝũĞƌŐůĂĐŚĞŶŽŵ  
 
hun
hun
“grap”.
“grap”.
hun
hun“grap”.
“grap”. 

 

ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ
 

ĞďůŽŶĚĞ<ŽĞŶŝƐŽƉĞĞŶŬŝŶĚĞƌĨĞĞƐƚũĞ͘Ğ
ĞďůŽŶĚĞ<ŽĞŶŝƐŽƉĞĞŶŬŝŶĚĞƌĨĞĞƐƚũĞ͘Ğ
ĞďůŽŶĚĞ<ŽĞŶŝƐŽƉĞĞŶŬŝŶĚĞƌĨĞĞƐƚũĞ͘Ğ
ĞďůŽŶĚĞ<ŽĞŶŝƐŽƉĞĞŶŬŝŶĚĞƌĨĞĞƐƚũĞ͘Ğ 
ǀĂĚĞƌǀĂŶĚĞũĂƌŝŐĞƉĂŬƚŝŶĞĞŶƐǌŝũŶŶĞƵƐ
ǀĂĚĞƌǀĂŶĚĞũĂƌŝŐĞƉĂŬƚŝŶĞĞŶƐǌŝũŶŶĞƵƐ
ǀĂĚĞƌǀĂŶĚĞũĂƌŝŐĞƉĂŬƚŝŶĞĞŶƐǌŝũŶŶĞƵƐ
ǀĂĚĞƌǀĂŶĚĞũĂƌŝŐĞƉĂŬƚŝŶĞĞŶƐǌŝũŶŶĞƵƐ  
vast.
vast.
zegt:
“Even
voelen,
hoor,
jullie
vast.
HijHij
zegt:
“Even
voelen,
hoor,
jullie
vast.Hij
Hijzegt:
zegt:“Even
“Evenvoelen,
voelen,hoor,
hoor,jullie
jullie  
ďůŽŶĚũĞƐŚĞďďĞŶĂůƚŝũĚǀĂŶĚŝĞŬůĞŝŶĞ
ďůŽŶĚũĞƐŚĞďďĞŶĂůƚŝũĚǀĂŶĚŝĞŬůĞŝŶĞ
 
ďůŽŶĚũĞƐŚĞďďĞŶĂůƚŝũĚǀĂŶĚŝĞŬůĞŝŶĞ
 
ďůŽŶĚũĞƐŚĞďďĞŶĂůƚŝũĚǀĂŶĚŝĞŬůĞŝŶĞ
neusjes,
neusjes,
ik
ik
wou
wou
even
even
weten
weten
hoe
hoe
dat
dat
voelt.”
voelt.”
neusjes,
ik
wou
even
weten
hoe
dat
voelt.”
neusjes, ik wou even weten hoe dat voelt.” 

 
 

 


ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ

 













ĞǁŝƚƚĞ<ĂƐƉĞƌŝƐŵĞƚǌŝũŶǁŝƚƚĞĨĂŵŝůŝĞŽƉ
ĞǁŝƚƚĞ<ĂƐƉĞƌŝƐŵĞƚǌŝũŶǁŝƚƚĞĨĂŵŝůŝĞŽƉ
ĞǁŝƚƚĞ<ĂƐƉĞƌŝƐŵĞƚǌŝũŶǁŝƚƚĞĨĂŵŝůŝĞŽƉ
ĞǁŝƚƚĞ<ĂƐƉĞƌŝƐŵĞƚǌŝũŶǁŝƚƚĞĨĂŵŝůŝĞŽƉ
ǀĂŬĂŶƚŝĞŝŶŐǇƉƚĞ͘,ŝũŵĂĂŬƚŵĞĞƌĚĞƌĞ
ǀĂŬĂŶƚŝĞŝŶŐǇƉƚĞ͘,ŝũŵĂĂŬƚŵĞĞƌĚĞƌĞ
ǀĂŬĂŶƚŝĞŝŶŐǇƉƚĞ͘,ŝũŵĂĂŬƚŵĞĞƌĚĞƌĞ
ǀĂŬĂŶƚŝĞŝŶŐǇƉƚĞ͘,ŝũŵĂĂŬƚŵĞĞƌĚĞƌĞ 
ŬĞƌĞŶŵĞĞĚĂƚĚĞŐǇƉƚĞŶĂƌĞŶŐŝĞĐŚĞůĞŶĚ
ŬĞƌĞŶŵĞĞĚĂƚĚĞŐǇƉƚĞŶĂƌĞŶŐŝĞĐŚĞůĞŶĚ
ŬĞƌĞŶŵĞĞĚĂƚĚĞŐǇƉƚĞŶĂƌĞŶŐŝĞĐŚĞůĞŶĚ
ŬĞƌĞŶŵĞĞĚĂƚĚĞŐǇƉƚĞŶĂƌĞŶŐŝĞĐŚĞůĞŶĚ 
ďŽĞƌĞŶŬŽŽůŵĞƚǁŽƌƐƚŶĂĂƌǌŝũŶĨĂŵŝůŝĞ
ďŽĞƌĞŶŬŽŽůŵĞƚǁŽƌƐƚŶĂĂƌǌŝũŶĨĂŵŝůŝĞ

ďŽĞƌĞŶŬŽŽůŵĞƚǁŽƌƐƚŶĂĂƌǌŝũŶĨĂŵŝůŝĞ
ďŽĞƌĞŶŬŽŽůŵĞƚǁŽƌƐƚŶĂĂƌǌŝũŶĨĂŵŝůŝĞ

ƌŽĞƉĞŶ͘
ƌŽĞƉĞŶ͘
 
 
 
 

ƌŽĞƉĞŶ͘
ƌŽĞƉĞŶ͘







































ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚ
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚ
ŝŐ͘ŶŝŐ͘Ŷ
ů ů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚ
ŝŐ͘ŶŝŐ͘Ŷ
ů ů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚ












ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚ
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚ
ŝŐ͘ŶŝŐ͘Ŷ
ů ů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚ
ŝŐ͘ŶŝŐ͘Ŷ
ů ů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚ
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Bijlage 2
Gesprekskaarten 2
 







Verdacht
Verdacht
Verdacht
 Verdacht



persoon
persoon
persoon
persoon

 

 

 





















 

 


:ĂŶŶĞŬĞŚĞĞĨƚŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶŽƵĚĞƌƐ͘ůƚŝũĚĂůƐ
:ĂŶŶĞŬĞŚĞĞĨƚŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶŽƵĚĞƌƐ͘ůƚŝũĚĂůƐ
:ĂŶŶĞŬĞŚĞĞĨƚŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶŽƵĚĞƌƐ͘ůƚŝũĚĂůƐ 
:ĂŶŶĞŬĞŚĞĞĨƚŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶŽƵĚĞƌƐ͘ůƚŝũĚĂůƐ
 
:ĂŶŶĞŬĞĞƌŐĞŶƐŐĂĂƚƐƉĞůĞŶǁŽƌĚƚĚĞŬŽĞŬͲ
:ĂŶŶĞŬĞĞƌŐĞŶƐŐĂĂƚƐƉĞůĞŶǁŽƌĚƚĚĞŬŽĞŬͲ
:ĂŶŶĞŬĞĞƌŐĞŶƐŐĂĂƚƐƉĞůĞŶǁŽƌĚƚĚĞŬŽĞŬͲ 
:ĂŶŶĞŬĞĞƌŐĞŶƐŐĂĂƚƐƉĞůĞŶǁŽƌĚƚĚĞŬŽĞŬͲ

ŽĨƐŶŽĞƉƚƌŽŵŵĞůŝŶĞĞŶŬĂƐƚŵĞƚĞĞŶƐůŽƚ
ŽĨƐŶŽĞƉƚƌŽŵŵĞůŝŶĞĞŶŬĂƐƚŵĞƚĞĞŶƐůŽƚ
ŽĨƐŶŽĞƉƚƌŽŵŵĞůŝŶĞĞŶŬĂƐƚŵĞƚĞĞŶƐůŽƚ  
ŽĨƐŶŽĞƉƚƌŽŵŵĞůŝŶĞĞŶŬĂƐƚŵĞƚĞĞŶƐůŽƚ


ŐĞǌĞƚ͘KƉĞĞŶĚĂŐĚƵƌĨƚ:ĂŶŶĞŬĞƚĞǀƌĂŐĞŶ
ŐĞǌĞƚ͘KƉĞĞŶĚĂŐĚƵƌĨƚ:ĂŶŶĞŬĞƚĞǀƌĂŐĞŶ
ŐĞǌĞƚ͘KƉĞĞŶĚĂŐĚƵƌĨƚ:ĂŶŶĞŬĞƚĞǀƌĂŐĞŶ  
ŐĞǌĞƚ͘KƉĞĞŶĚĂŐĚƵƌĨƚ:ĂŶŶĞŬĞƚĞǀƌĂŐĞŶ


waarom.
waarom.
Die
moeder
zegt:
“'ĞǁŽŽŶ͕
waarom.Die
Diemoeder
moederzegt:
zegt:“'ĞǁŽŽŶ͕
“'ĞǁŽŽŶ͕
waarom.
Die
moeder
zegt:
“'ĞǁŽŽŶ͕
 
 
ŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶŽƵĚĞƌƐƐƚĞůĞŶ
ŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶŽƵĚĞƌƐƐƚĞůĞŶ
ŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶŽƵĚĞƌƐƐƚĞůĞŶ  
ŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶŽƵĚĞƌƐƐƚĞůĞŶ
 
ǀŽůŐĞŶƐŵŝũvaak
ǀŽůŐĞŶƐŵŝũvaak
snoepjes.”
 
ǀŽůŐĞŶƐŵŝũvaaksnoepjes.”
snoepjes.”
ǀŽůŐĞŶƐŵŝũvaak
snoepjes.”

























ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů

 


 
Complimentje?
Complimentje?
Complimentje?  
Complimentje?

 


 


 


 
 

 


ĞŐĞƚŝŶƚĞ^ĂůŝŵŝƐŐĞďŽƌĞŶŝŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘
ĞŐĞƚŝŶƚĞ^ĂůŝŵŝƐŐĞďŽƌĞŶŝŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘
ĞŐĞƚŝŶƚĞ^ĂůŝŵŝƐŐĞďŽƌĞŶŝŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘ 
ĞŐĞƚŝŶƚĞ^ĂůŝŵŝƐŐĞďŽƌĞŶŝŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘
 
,ŝũŚŽƵĚƚǀĂŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶĞŶǁŝůĞƌĂůƚŝũĚ
,ŝũŚŽƵĚƚǀĂŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶĞŶǁŝůĞƌĂůƚŝũĚ
,ŝũŚŽƵĚƚǀĂŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶĞŶǁŝůĞƌĂůƚŝũĚ
,ŝũŚŽƵĚƚǀĂŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶĞŶǁŝůĞƌĂůƚŝũĚ
 
ďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘ůƐĂĂŶŚĞŵǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚ
ďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘ůƐĂĂŶŚĞŵǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚ
ďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘ůƐĂĂŶŚĞŵǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚ

ďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘ůƐĂĂŶŚĞŵǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚ
ǁĂĂƌŚŝũǀĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͕ĂŶƚǁŽŽƌĚƚŚŝũ
ǁĂĂƌŚŝũǀĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͕ĂŶƚǁŽŽƌĚƚŚŝũ
ǁĂĂƌŚŝũǀĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͕ĂŶƚǁŽŽƌĚƚŚŝũ
ǁĂĂƌŚŝũǀĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͕ĂŶƚǁŽŽƌĚƚŚŝũ
 

>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘sĂĂŬǁŽƌĚƚĚŝƚĂŶƚǁŽŽƌĚŶŝĞƚ
>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘sĂĂŬǁŽƌĚƚĚŝƚĂŶƚǁŽŽƌĚŶŝĞƚ
>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘sĂĂŬǁŽƌĚƚĚŝƚĂŶƚǁŽŽƌĚŶŝĞƚ
>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘sĂĂŬǁŽƌĚƚĚŝƚĂŶƚǁŽŽƌĚŶŝĞƚ
 
ŐĞĂĐĐĞƉƚĞĞƌĚ͘ĞĂŶĚĞƌǀƌĂĂŐƚĚĂŶ
ŐĞĂĐĐĞƉƚĞĞƌĚ͘ĞĂŶĚĞƌǀƌĂĂŐƚĚĂŶ

ŐĞĂĐĐĞƉƚĞĞƌĚ͘ĞĂŶĚĞƌǀƌĂĂŐƚĚĂŶ
ŐĞĂĐĐĞƉƚĞĞƌĚ͘ĞĂŶĚĞƌǀƌĂĂŐƚĚĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ:
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ:
‘NeĞ͕ǁĂĂƌŬŽŵũĞĠĐŚƚ
‘NeĞ͕ǁĂĂƌŬŽŵũĞĠĐŚƚ
 
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ:‘NeĞ͕ǁĂĂƌŬŽŵũĞĠĐŚƚ
‘NeĞ͕ǁĂĂƌŬŽŵũĞĠĐŚƚ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ:

vandaan?’
vandaan?’
vandaan?’
 
vandaan?’
ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ

 

ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ

ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů

vandaan?
vandaan?
vandaan?
vandaan?

 



&ůĂǀŝĂŶĂ͕ĞĞŶǀƌŽƵǁǀĂŶŶƚŝůůŝĂĂŶƐĞ
&ůĂǀŝĂŶĂ͕ĞĞŶǀƌŽƵǁǀĂŶŶƚŝůůŝĂĂŶƐĞ
&ůĂǀŝĂŶĂ͕ĞĞŶǀƌŽƵǁǀĂŶŶƚŝůůŝĂĂŶƐĞ
&ůĂǀŝĂŶĂ͕ĞĞŶǀƌŽƵǁǀĂŶŶƚŝůůŝĂĂŶƐĞ

ĂĨŬŽŵƐƚ͕ǀĞƌƚĞůƚĚĂƚĂůƐǌŝũŐĂĂƚǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ
ĂĨŬŽŵƐƚ͕ǀĞƌƚĞůƚĚĂƚĂůƐǌŝũŐĂĂƚǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ
ĂĨŬŽŵƐƚ͕ǀĞƌƚĞůƚĚĂƚĂůƐǌŝũŐĂĂƚǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ
ĂĨŬŽŵƐƚ͕ǀĞƌƚĞůƚĚĂƚĂůƐǌŝũŐĂĂƚǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ
ŬůĞĚŝŶŐǁŝŶŬĞůƐ͕ŚĞƚŚĂĂƌŽƉǀĂůƚĚĂƚǌĞĂůƚŝũĚ
ŬůĞĚŝŶŐǁŝŶŬĞůƐ͕ŚĞƚŚĂĂƌŽƉǀĂůƚĚĂƚǌĞĂůƚŝũĚ
ŬůĞĚŝŶŐǁŝŶŬĞůƐ͕ŚĞƚŚĂĂƌŽƉǀĂůƚĚĂƚǌĞĂůƚŝũĚ
ŬůĞĚŝŶŐǁŝŶŬĞůƐ͕ŚĞƚŚĂĂƌŽƉǀĂůƚĚĂƚǌĞĂůƚŝũĚ
ŝŶĚĞŐĂƚĞŶǁŽƌĚƚŐĞŚŽƵĚĞŶ͘
ŝŶĚĞŐĂƚĞŶǁŽƌĚƚŐĞŚŽƵĚĞŶ͘
ŝŶĚĞŐĂƚĞŶǁŽƌĚƚŐĞŚŽƵĚĞŶ͘
ŝŶĚĞŐĂƚĞŶǁŽƌĚƚŐĞŚŽƵĚĞŶ͘

ĞƌŽŽĚŚĂƌŝŐĞ^ĂŶŶĞƐƉĞĞůĚĞĞĞŶŵŝĚĚĂŐďŝũ
ĞƌŽŽĚŚĂƌŝŐĞ^ĂŶŶĞƐƉĞĞůĚĞĞĞŶŵŝĚĚĂŐďŝũ
 
ĞƌŽŽĚŚĂƌŝŐĞ^ĂŶŶĞƐƉĞĞůĚĞĞĞŶŵŝĚĚĂŐďŝũ
ĞƌŽŽĚŚĂƌŝŐĞ^ĂŶŶĞƐƉĞĞůĚĞĞĞŶŵŝĚĚĂŐďŝũ
 
Rosan.
Rosan.
Avonds
belt
buurman
aan
Rosan.’s
’sAvonds
Avondsbelt
beltde
debuurman
buurmanaan
aanen
en  
Rosan.
’s’s
Avonds
belt
dede
buurman
aan
enen
die
die
zegt
tegen
Rosans
vader:
zag
een
diezegt
zegttegen
tegenRosans
Rosansvader:
vader:‘Ik
‘Ikzag
zageen
een  
die
zegt
tegen
Rosans
vader:
‘Ik‘Ik
zag
een
ƌŽŽĚŚĂƌŝŐŬŝŶĚŝŶũƵůůŝĞƚƵŝŶƌŽŶĚƐĐŚĂƌƌĞůĞŶ͘
ƌŽŽĚŚĂƌŝŐŬŝŶĚŝŶũƵůůŝĞƚƵŝŶƌŽŶĚƐĐŚĂƌƌĞůĞŶ͘
ƌŽŽĚŚĂƌŝŐŬŝŶĚŝŶũƵůůŝĞƚƵŝŶƌŽŶĚƐĐŚĂƌƌĞůĞŶ͘ 
ƌŽŽĚŚĂƌŝŐŬŝŶĚŝŶũƵůůŝĞƚƵŝŶƌŽŶĚƐĐŚĂƌƌĞůĞŶ͘
/ŬĚĂĐŚƚ͕ĚĂƚǁŝůůĞŶũƵůůŝĞǀĂƐƚǁĞƚĞŶ͕ǁĂŶƚ
/ŬĚĂĐŚƚ͕ĚĂƚǁŝůůĞŶũƵůůŝĞǀĂƐƚǁĞƚĞŶ͕ǁĂŶƚ
/ŬĚĂĐŚƚ͕ĚĂƚǁŝůůĞŶũƵůůŝĞǀĂƐƚǁĞƚĞŶ͕ǁĂŶƚ  
/ŬĚĂĐŚƚ͕ĚĂƚǁŝůůĞŶũƵůůŝĞǀĂƐƚǁĞƚĞŶ͕ǁĂŶƚ
ŚĞƚŬĂŶŽŽŬĞĞŶŚeks
ŚĞƚŬĂŶŽŽŬĞĞŶŚeks
zijn.’
 
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ŚĞƚŬĂŶŽŽŬĞĞŶŚekszijn.’
zijn.’
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ŚĞƚŬĂŶŽŽŬĞĞŶŚeks
zijn.’


Waar
Waar
kom
je
Waar kom
kom je
je
Waar
kom
je

 


kopen
kopen
kopen
kopen

 


DĂƌũĂůŝĞƚŚĂĂƌŚƵŝƐƐĐŚŝůĚĞƌĞŶ͘ĞƐĐŚŝůĚĞƌ
DĂƌũĂůŝĞƚŚĂĂƌŚƵŝƐƐĐŚŝůĚĞƌĞŶ͘ĞƐĐŚŝůĚĞƌ
DĂƌũĂůŝĞƚŚĂĂƌŚƵŝƐƐĐŚŝůĚĞƌĞŶ͘ĞƐĐŚŝůĚĞƌ 
DĂƌũĂůŝĞƚŚĂĂƌŚƵŝƐƐĐŚŝůĚĞƌĞŶ͘ĞƐĐŚŝůĚĞƌ
 
ĚŝĞǌĞŚĂĚŝŶŐĞŚƵƵƌĚŚĂĚĞĞŶĐŽůůĞŐĂƵŝƚĞĞŶ
ĚŝĞǌĞŚĂĚŝŶŐĞŚƵƵƌĚŚĂĚĞĞŶĐŽůůĞŐĂƵŝƚĞĞŶ
ĚŝĞǌĞŚĂĚŝŶŐĞŚƵƵƌĚŚĂĚĞĞŶĐŽůůĞŐĂƵŝƚĞĞŶ
ĚŝĞǌĞŚĂĚŝŶŐĞŚƵƵƌĚŚĂĚĞĞŶĐŽůůĞŐĂƵŝƚĞĞŶ
ĨƌŝŬĂĂŶƐůĂŶĚ͘KƉĞĞŶĂǀŽŶĚďĞůĚĞĚĞ
ĨƌŝŬĂĂŶƐůĂŶĚ͘KƉĞĞŶĂǀŽŶĚďĞůĚĞĚĞ
ĨƌŝŬĂĂŶƐůĂŶĚ͘KƉĞĞŶĂǀŽŶĚďĞůĚĞĚĞ  
ĨƌŝŬĂĂŶƐůĂŶĚ͘KƉĞĞŶĂǀŽŶĚďĞůĚĞĚĞ
ŽǀĞƌďƵƵƌŵĂŶďŝũDĂƌũĂĂĂŶ͘,ŝũǀĞƌƚĞůĚĞĚĂƚ
ŽǀĞƌďƵƵƌŵĂŶďŝũDĂƌũĂĂĂŶ͘,ŝũǀĞƌƚĞůĚĞĚĂƚ
ŽǀĞƌďƵƵƌŵĂŶďŝũDĂƌũĂĂĂŶ͘,ŝũǀĞƌƚĞůĚĞĚĂƚ
ŽǀĞƌďƵƵƌŵĂŶďŝũDĂƌũĂĂĂŶ͘,ŝũǀĞƌƚĞůĚĞĚĂƚ
 

ŚŝũĞĞŶǀĞƌĚĂĐŚƚĞ͕ǌǁĂƌƚĞŵĂŶďŝũŚĂĂƌŚƵŝƐ
ŚŝũĞĞŶǀĞƌĚĂĐŚƚĞ͕ǌǁĂƌƚĞŵĂŶďŝũŚĂĂƌŚƵŝƐ
ŚŝũĞĞŶǀĞƌĚĂĐŚƚĞ͕ǌǁĂƌƚĞŵĂŶďŝũŚĂĂƌŚƵŝƐ
ŚŝũĞĞŶǀĞƌĚĂĐŚƚĞ͕ǌǁĂƌƚĞŵĂŶďŝũŚĂĂƌŚƵŝƐ
 
ŚĂĚŐĞǌŝĞŶ͘,ŝũǁĂƐďĂŶŐĚĂƚĚĞŵĂŶǁŝůĚĞ
ŚĂĚŐĞǌŝĞŶ͘,ŝũǁĂƐďĂŶŐĚĂƚĚĞŵĂŶǁŝůĚĞ
ŚĂĚŐĞǌŝĞŶ͘,ŝũǁĂƐďĂŶŐĚĂƚĚĞŵĂŶǁŝůĚĞ 
ŚĂĚŐĞǌŝĞŶ͘,ŝũǁĂƐďĂŶŐĚĂƚĚĞŵĂŶǁŝůĚĞ
ŝŶďƌĞŬĞŶ͘ĞďůŽŶĚĞƐĐŚŝůĚĞƌŚĂĚŽŽŬ
ŝŶďƌĞŬĞŶ͘ĞďůŽŶĚĞƐĐŚŝůĚĞƌŚĂĚŽŽŬ
 
ŝŶďƌĞŬĞŶ͘ĞďůŽŶĚĞƐĐŚŝůĚĞƌŚĂĚŽŽŬ
ŝŶďƌĞŬĞŶ͘ĞďůŽŶĚĞƐĐŚŝůĚĞƌŚĂĚŽŽŬ

ƌŽŶĚŽŵMarja’sŚƵŝƐŐĞůŽƉĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂĂƌǌĞŝ
ƌŽŶĚŽŵMarja’sŚƵŝƐŐĞůŽƉĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂĂƌǌĞŝ
ƌŽŶĚŽŵMarja’sŚƵŝƐŐĞůŽƉĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂĂƌǌĞŝ
ƌŽŶĚŽŵMarja’sŚƵŝƐŐĞůŽƉĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂĂƌǌĞŝ
 
 
ĚĞďƵƵƌŵĂŶŶŝĞƚƐŽǀĞƌ͘
ĚĞďƵƵƌŵĂŶŶŝĞƚƐŽǀĞƌ͘
ĚĞďƵƵƌŵĂŶŶŝĞƚƐŽǀĞƌ͘
 
ĚĞďƵƵƌŵĂŶŶŝĞƚƐŽǀĞƌ͘
ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ

 


Kleding
Kleding
Kleding
Kleding

















ĞƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ^ĂƌŝŶĂŬƌŝũŐƚĚŝƚƚĞ
ĞƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ^ĂƌŝŶĂŬƌŝũŐƚĚŝƚƚĞ
ĞƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ^ĂƌŝŶĂŬƌŝũŐƚĚŝƚƚĞ
ĞƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ^ĂƌŝŶĂŬƌŝũŐƚĚŝƚƚĞ
ŚŽƌĞŶ:
ŚŽƌĞŶ:
‘Jullie
hebben
zo’n
mooi,
bruin
ŚŽƌĞŶ:‘Jullie
‘Julliehebben
hebbenzo’n
zo’nmooi,
mooi,bruin
bruin
ŚŽƌĞŶ:
‘Jullie
hebben
zo’n
mooi,
bruin
ŬůĞƵƌƚũĞ͘/ŬǁŽƵĚĂƚŝŬĚĂƚŚĂĚ͘/ŬŬĂŶĚĞ
ŬůĞƵƌƚũĞ͘/ŬǁŽƵĚĂƚŝŬĚĂƚŚĂĚ͘/ŬŬĂŶĚĞ
ŬůĞƵƌƚũĞ͘/ŬǁŽƵĚĂƚŝŬĚĂƚŚĂĚ͘/ŬŬĂŶĚĞ
ŬůĞƵƌƚũĞ͘/ŬǁŽƵĚĂƚŝŬĚĂƚŚĂĚ͘/ŬŬĂŶĚĞ
ŚĞůĞǌŽŵĞƌŝŶĚĞǌŽŶůŝŐŐĞŶĞŶĚĂŶďĞŶŝŬ
ŚĞůĞǌŽŵĞƌŝŶĚĞǌŽŶůŝŐŐĞŶĞŶĚĂŶďĞŶŝŬ
ŚĞůĞǌŽŵĞƌŝŶĚĞǌŽŶůŝŐŐĞŶĞŶĚĂŶďĞŶŝŬ
ŚĞůĞǌŽŵĞƌŝŶĚĞǌŽŶůŝŐŐĞŶĞŶĚĂŶďĞŶŝŬ
nog
nog
steeds
een
bleekscheet.’
een
nogsteeds
steedseen
eenbleekscheet.’
bleekscheet.’Is
Isdit
diteen
een
nog
steeds
een
bleekscheet.’
IsIs
ditdit
een
ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͍
ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͍
ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͍
ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͍
ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ
ΎΎΎ

 

 

 

 

 

 




,ŝĞůŬĞǁŽŽŶƚŽƉĞĞŶďŽĞƌĚĞƌŝũ͘ĞŶ
,ŝĞůŬĞǁŽŽŶƚŽƉĞĞŶďŽĞƌĚĞƌŝũ͘ĞŶ
,ŝĞůŬĞǁŽŽŶƚŽƉĞĞŶďŽĞƌĚĞƌŝũ͘ĞŶ

,ŝĞůŬĞǁŽŽŶƚŽƉĞĞŶďŽĞƌĚĞƌŝũ͘ĞŶ

klasgenootje
klasgenootje
zegt
tegen
hem:
‘Jullie
boeren
klasgenootjezegt
zegttegen
tegenhem:
hem:‘Jullie
‘Jullieboeren
boeren
klasgenootje
zegt
tegen
hem:
‘Jullie
boeren
ruiken
ruiken
altijd
lekker
naar
weiland.’
ruikenaltijd
altijdzo
zolekker
lekkernaar
naarweiland.’
weiland.’Is
Isdit
dit 
ruiken
altijd
zozo
lekker
naar
weiland.’
IsIs
ditdit
ĞĞŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͍
ĞĞŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͍



ĞĞŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͍  
ĞĞŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͍

ĞǁŝƚďůŽŶĚĞ>ĂƌƐŝƐŐĞďŽƌĞŶŝŶ
ĞǁŝƚďůŽŶĚĞ>ĂƌƐŝƐŐĞďŽƌĞŶŝŶ
 
ĞǁŝƚďůŽŶĚĞ>ĂƌƐŝƐŐĞďŽƌĞŶŝŶ
ĞǁŝƚďůŽŶĚĞ>ĂƌƐŝƐŐĞďŽƌĞŶŝŶ
 
>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘,ŝũŚŽƵĚƚǀĂŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶĞŶ
>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘,ŝũŚŽƵĚƚǀĂŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶĞŶ
>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘,ŝũŚŽƵĚƚǀĂŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶĞŶ 
>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘,ŝũŚŽƵĚƚǀĂŶ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶĞŶ
ǁŝůĞƌĂůƚŝũĚďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘ůƐĂĂŶŚĞŵ
ǁŝůĞƌĂůƚŝũĚďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘ůƐĂĂŶŚĞŵ
ǁŝůĞƌĂůƚŝũĚďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘ůƐĂĂŶŚĞŵ  
ǁŝůĞƌĂůƚŝũĚďůŝũǀĞŶǁŽŶĞŶ͘ůƐĂĂŶŚĞŵ
ǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚǁĂĂƌŚŝũǀĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͕
ǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚǁĂĂƌŚŝũǀĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͕
ǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚǁĂĂƌŚŝũǀĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͕  
ǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚǁĂĂƌŚŝũǀĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͕
ĂŶƚǁŽŽƌĚƚŚŝũ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘ĞĂŶĚĞƌǀƌĂĂŐƚ
ĂŶƚǁŽŽƌĚƚŚŝũ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘ĞĂŶĚĞƌǀƌĂĂŐƚ
 
ĂŶƚǁŽŽƌĚƚŚŝũ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘ĞĂŶĚĞƌǀƌĂĂŐƚ
ĂŶƚǁŽŽƌĚƚŚŝũ>ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ͘ĞĂŶĚĞƌǀƌĂĂŐƚ
 
ĚĂŶŶŝĞƚƐŵĞĞƌ͘dĞƌǁŝũůLars’ǀĂĚĞƌƵŝƚ
ĚĂŶŶŝĞƚƐŵĞĞƌ͘dĞƌǁŝũůLars’ǀĂĚĞƌƵŝƚ
 
ĚĂŶŶŝĞƚƐŵĞĞƌ͘dĞƌǁŝũůLars’ǀĂĚĞƌƵŝƚ
ĚĂŶŶŝĞƚƐŵĞĞƌ͘dĞƌǁŝũůLars’ǀĂĚĞƌƵŝƚ
 
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁĞĚĞŶĞŶǌŝũŶŵŽĞĚĞƌƵŝƚŵĞƌŝŬĂŬŽŵƚ͘
ǁĞĚĞŶĞŶǌŝũŶŵŽĞĚĞƌƵŝƚŵĞƌŝŬĂŬŽŵƚ͘


ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁĞĚĞŶĞŶǌŝũŶŵŽĞĚĞƌƵŝƚŵĞƌŝŬĂŬŽŵƚ͘
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁĞĚĞŶĞŶǌŝũŶŵŽĞĚĞƌƵŝƚŵĞƌŝŬĂŬŽŵƚ͘







































ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĨŝůŽƐŽǀĂĂƌĚŝŐ͘Ŷů

 
 

 


5

