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Scène 1
Achtergrond huis / Twee personages: mama en Conrad

VERTELLER: Dit is het huis van 
Conrad en zijn familie. Conrad 
woont in Oeganda samen met zijn 
mama, papa en 6 broers. Hij heeft 
dus veel broers om mee te spelen. 
Oeganda is ver van België. Conrad 

vindt het � jn om hier te wonen. Elke dag gaat hij naar school, net 
zoals wij. Vandaag is het weer vroeg in de ochtend. Tijd om op te 
staan. Conrad is al wakker. Zijn broer ligt nog te slapen.
(Mama komt tevoorschijn in de kamishibai.)
MAMA: Mwarara mutta, goeiemorgen, Conrad. Het is tijd 
om op te staan. Je moet je klaarmaken om naar school te 
gaan.
CONRAD: Oh, het is nog zo vroeg!
(Conrad verschijnt in het decor.)
MAMA: We zullen eerst je gezicht wassen en je tanden poet-
sen voor je vertrekt. Vergeet ook niet te eten. Ik heb maïspap 
klaargemaakt.
CONRAD: Mmm, lekker. Maïspap eet ik wel graag. Ik zal ook 
nog mijn beker thee leegdrinken. 
(Conrad richt zich naar de kleuters.)
Wat eten en drinken jullie ’s morgens?

Scène 2
Achtergrond buitenomgeving
Vier personages: de 3 broers van Conrad en Conrad zelf 

VERTELLER: Conrad en zijn broers 
vertrekken naar school. Ze moeten 
een hele tijd stappen, wel een uur 
lang. Onderweg komen ze altijd wel 
iemand tegen die ze kennen en die 
dan meewandelt met hen. Dat is 

leuk, samen wandelen, zo kunnen ze nog wat babbelen.
(De broers en Conrad staan in de kamishibai.)
ALLAN: (OUDSTE BROER): Kom we moeten vertrekken naar 
school. We zullen snel stappen zodat we niet te laat komen.
(De broers wandelen door de kamishibai. 
Geluid van een vliegtuig nabootsen.)
CONRAD: Oh, kijk daar! Een vliegtuig. Vliegtuigen vind ik echt 
leuk. Als we nu met het vliegtuig zouden gaan, dan zouden 
we sneller op school geraken, denken jullie niet? Later wil ik 
piloot worden, dan kan ik overal met het vliegtuig heen.
ALLAN: Ik wil later graag chau� eur van een matatoe wor-
den, dat is een taxibusje waarmee ik mensen kan vervoe-
ren. Dan zou ik jou met het busje naar school brengen hoor, 
Conrad.
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CONRAD: Ja, dat is waar. Met een taxi zou je ook snel aan de 
school zijn.
(Conrad richt zich naar de kleuters.)
Hoe gaan jullie naar school? Gaan jullie ook te voet?
Wie zou er ook graag piloot willen worden? Wat zouden jullie 
later willen worden?

Scène 3
Achtergrond school / Twee personages: Conrad en juf Sylvia

VERTELLER: Wanneer Conrad 
op school aankomt, is het tijd om 
naar de klas te gaan. Vandaag is juf 
Sylvia in de klas. Conrad heeft twee 
ju� en. In de school was geen plaats 
meer voor de klas van Conrad, daar-

om is zijn klas in de kerk. Vooraan is er een krijtbord en er staan 
verschillende banken. Soms krijgen de kinderen ook les onder een 
boom buiten, leuk hé?
(Juf Sylvia en Conrad verschijnen in de kamishibai.)
JUF: Goeiemorgen Conrad, goed dat je op tijd in onze klas 
bent! Ga maar zitten bij de andere kinderen op de bank. Van-
daag gaan we nog wat verder letters lezen en schrijven. 
CONRAD: Hé juf, maar ik kan mijn naam al lezen en spellen.
JUF: Wauw, dat is wel knap hoor. Zou je hem ook op ons bord 
kunnen schrijven? 
CONRAD: Ja, maar dat lukt me nog niet zo goed.
JUF: Dat is niet erg, Conrad. Ik zal jou wel even helpen. We ne-
men samen een krijtje en zullen je naam op het bord schrijven. 
(Triiiiiing, de schoolbel gaat.)
JUF: Oh, wat gaat de tijd snel. Het is alweer middag, tijd om te 
eten. Ik zie jullie morgen allemaal weer in onze klas.
(Conrad richt zich naar de kleuters.)
Kunnen jullie je naam ook al spellen? Wie heeft er ook een naam 
die begint met een ‘C’?
(Je kan de letter C eventueel vervangen door K.)

Scène 4
Achtergrond buitenomgeving
Vier personages: de 3 broers van Conrad en Conrad zelf

VERTELLER: Wanneer ’s middags de 
bel rinkelt, gaat iedereen samen eten. 
Conrad en zijn broers hebben van 
mama een potje gekregen waaruit ze 
allemaal kunnen eten. 

(De broers verschijnen samen in de kamishibai.)
CONRAD: Hé Allan, heb jij het middageten meegebracht? 
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ALLAN: Ja, hier in dit potje. Deze middag eten we posho. Het 
lijkt op aardappelpuree. Posho vind ik heel lekker.
CONRAD: Hier in Oeganda eten we met alle broers samen uit 
één potje.
Delen jullie soms ook jullie eten of koek of fruit met elkaar? 
Wat nemen jullie ’s middags mee om te eten?
(De broers gaan uit de kamishibai.)

Scène 5
Achtergrond buitenomgeving
Twee personages: Conrad en Wilbrod

VERTELLER: Conrad en zijn broer 
gaan na het middageten naar 
huis. Hun oudere broers blijven 
nog wat langer op school. Zij 
krijgen nog les en doen ook sport-
activiteiten. Misschien doen 

ze wel een hardloopwedstrijdje? Dat zou leuk zijn voor Allan, 
want hij kan heel snel lopen.
(Conrad en Wilbrod komen terug in de kamishibai.)
WILBROD: Kom Conrad, het is tijd om naar huis terug te 
keren. We moeten nog wat  wandelen tot we thuis zijn. 
CONRAD: Zullen we onderweg ook wat hout zoeken? Zo kan 
mama straks haar vuur aansteken om het avondeten te koken.
WILBROD: Ja, wanneer we thuis zijn, zullen we ook nog water 
gaan halen. Zo kunnen we straks onze handen wassen voor het 
eten. Het is belangrijk om je handen te wassen voor het eten. 
Dat doen jullie toch ook allemaal?
(Conrad en Wilbrod wandelen door de kamishibai
en verdwijnen.)

Scène 6
Achtergrond buitenomgeving
Twee personages: Conrad en Wilbrod

VERTELLER: Het is alweer avond. 
Conrad en zijn broer nemen de gei-
ten mee naar een groen grasveld. 
Terwijl de geiten gras eten, kunnen 
ze samen een spelletje spelen met 
hun vrienden.

(Conrad komt in de kamishibai samen met Wilbrod.)
CONRAD: De geiten zijn aan het grazen, zullen wij een spel 
spelen?
WILBROD: Ja! Natuurlijk wil ik graag een spel spelen. 
Zullen we voetballen?

CONRAD: Maar we hebben helemaal geen voetbal bij, we 
zullen topi-topi spelen, dat is mijn lievelingsspel. 
(De leerkracht speelt met de twee poppetjes het spel 
‘topi-topi’. Dit lijkt op het spel ‘verstoppertje’. Conrad blijft in 
beeld, Wilbrod gaat uit het decor.)
CONRAD: Ik zal tellen, ga jij je verstoppen. Klaar? 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 … Topi-topi, ik kom je zoeken!
(Conrad wandelt rond in de kamishibai en zoekt zijn broer.)
CONRAD: Ik zie je daar, kijk daar! Kom maar tevoorschijn!
WILBROD: Oh, jammer, wat heb je me snel gevonden. Mor-
gen zullen we nog een keer spelen. Nu is het tijd om naar huis 
terug te keren. Kom, we vertrekken met onze geiten.

Scène 7
Achtergrond van het huis
5 personages: de 3 broers van Conrad, Conrad en mama

VERTELLER: Mama heeft het 
avondeten klaargemaakt. Wat 
zouden ze eten, posho of maniok 
of misschien matooke met bonen? 
Het gezin zit samen om te eten.

(De broers staan in de kamishibai. Mama komt op.)
MAMA: Kom jongens, het is tijd om te eten. Ik heb voor jullie 
matooke met kip klaargemaakt. 
CONRAD: Oh wat lekker! Dat is echt mijn lievelingseten!
(Conrad draait zich naar de kleuters toe.)
Weten jullie wat matooke is?
CONRAD: Neen? Matooke zijn kookbananen. Het lijkt een 
beetje op aardappelen.
Weten jullie het al? Ik heb vandaag mijn naam mogen schrij-
ven op het bord in de klas. Gelukkig heeft de juf mij geholpen, 
wat een moeilijke opdracht.
ALLAN: Wij hebben deze namiddag op school een hardloop-
wedstrijd gehouden. Ik was vijfde van de hele school.
CONRAD: Vijfde? Dat zijn 1, 2, 3, 4 kinderen voor jou. Wat kan 
jij snel lopen. Wat heb jij vandaag gedaan mama?
MAMA: Ik heb de hele dag hard gewerkt met de maniok. 
Eerst heb ik de wortels gepeld en daarna heb ik er meel van 
gemaakt.
CONRAD: Ik kan snel maniok pellen. Mama, wanneer mag ik 
jou nog een keer helpen?
MAMA: Morgen mag je me nog een keer helpen. Vandaag 
was het een lange dag voor iedereen. Ik denk dat het tijd is 
om te gaan slapen.
CONRAD: Ik ga goed slapen, misschien wel heerlijk dromen 
over vliegtuigen. Zou ik in mijn droom een piloot kunnen zijn? 
Dan kan ik vliegen doorheen dromenland.
Hebben jullie ook zo’n leuke dromen als ik? Hebben jullie al eens 
gedroomd dat je kon vliegen?

ze wel een hardloopwedstrijdje? Dat zou leuk zijn voor Allan, 
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(De broers staan in de kamishibai. Mama komt op.)


