
In juli 2020 ben ik op bezoek geweest bij Emma en Evi Hebels, 
2 zusjes die in Gouda wonen. Emma is 10 en Evi is 8.  

Ik had het stripboek over Caleb en Phoebé meegenomen en zij 
begonnen direct te kijken en te lezen. Zij konden zien in wat 
voor huis Phoebé woont en zij zagen dat zij ook een klamboe 
boven haar bed heeft, net als de meiden hier in Gouda. “Hé, en 
ze hebben ook een fornuis en een schommel, de hond zit in 
een hok en wat is de geit mager!” 

Van Emma en Evi wilde ik graag leren wat kinderen willen 
weten over Niger. Het leek ons een goed plan om eerst eens te 
bekijken wat we de belangrijkste vragen vonden en ik heb die 
naar Phoebé gestuurd. Het zijn 7 VRAGEN geworden. 

SCHAKELEN tussen 

Niger en Nederland 

Special for kids

door Nel Fredrikze,  
vormgeving Annely Lekatompessy

Emma houdt van de pizza 
van Domino’s en bij haar 
lunch een boterham met 
pure hagelslag. 

Evi eet graag sushi en doet 
het liefst smeerkaas op haar 
brood. En als ontbijt eet zij 
soms yoghurt of havermout. 

Vraag 1: Wat eten jullie? En 
wat is jouw lievelingseten? 

Mag ik jullie voorstellen:  
Evi en Emma 

Zij stellen de vragen
En Phoebé  
Zij geeft antwoord

VRAAG 1!

Ik vind erg lekker: 
ovenschotel met aardappels, groenten, 
gehakt en opgeklopt ei met “room” (dat 
maken we meestal zelf door melkpoeder 
op te lossen in weinig water) en met kaas 
erover heen 
mais-crème soep (ook gemaakt met 
melkpoeder) 

Verder eten wij meestal dingen als 
macaroni of spaghetti, rijst, koolsalade, 
stokbrood, aardappel salade/gebakken 
aardappels, friet van yam (een wortel net 
als aardappels, maar veel groter; zoek maar 
op internet). 

De papa van 
Phoebé houdt 
van andere 
dingen.

VRAAG 2!
Nee, ik heb nooit 
laarzen aan, daar is het 
te warm voor. Ik draag 
altijd slippers of 
sandalen en soms 
gympen.

Toen de meiden hoorden hoe 
warm het kan zijn in Niger, 
kwam de vraag: Hebben jullie 
ook winter?  
Deze vraag gaat daarom over 
schoenen. 

Vraag 2: Dragen jullie in de 
zomer ook slippers en gympen, 
en in de winter laarzen?

Bij iedere vraag  

hebben Emma en Evi  

ook iets over zichzelf verteld,  

want zij vonden het ook  

leuk als Phoebé iets over 

Nederland leert. 
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Klein probleem:  

In welke taal? 

Gelukkig kan de 

moeder  
van Phoebé  

Nederlands. 



Nee, ik heb geen 
zwemdiploma, want 
waar ik woon is geen 
zwembad waar ik 
zwemles kan krijgen. 
Ik kan heel soms 
ergens gaan zwemmen. 

Hiernaast zie je dat 
het in Niger ook heel 
hard kan regenen.

VRAAG 3!

Ja, ik heb ook make-up. Ik 
doe het ook niet op naar 
school, behalve voor feestjes 
net als jullie. Maar ik vind het 
leuk om mee te spelen en heb 
zo geleerd om het bij mezelf 
te doen. Ik doe het soms wel 
op als er iets anders 
bijzonders is. 

Wij hebben geen 
brievenbus, die 
bestaan hier niet. 
Maar we hebben 
wel een postbus bij 
het postkantoor. 

De meiden vertellen dat zij bij 
hun kamerdeur een eigen 
brievenbus hebben geknutseld, 

zodat ze elkaar briefjes 
kunnen schrijven. En 
natuurlijk heeft hun 
huis ook een brievenbus 
voor het hele gezin. 

Vraag 6: Hebben jullie  
ook een brievenbus?

Doordat de dames nu 
niet naar het zwembad 
of naar de plas kunnen 
ivm de Corona, hebben 
zij een opblaasbadje in 
de tuin. Maar ja, daar 
kun je niet echt in 

zwemmen. Emma en Evi 
hebben allebei zwemdiploma A 
en B. 
Vraag 3: Heb jij ook een 
zwemdiploma en waar gaan 
jullie zwemmen? Want Niger ligt 
niet aan de zee. 

In Gouda is een ziekenhuis 
en als je bij voorbeeld bloed 
moet prikken of als je een 
been breekt, is dat lekker 
dichtbij.  Zowel Evi als 
Emma hebben nog nooit iets 
gebroken hoor. 

Vraag 4: Hebben jullie ook 
een ziekenhuis? En heb jij 
weleens iets gebroken? 

Ik heb ook nog nooit 
iets gebroken. Wij 
gaan hier meestal 
naar een kliniek om 
bloed te prikken of 
zo.  
(opmerking van mama: 
voor een goed 
ziekenhuis moeten we 
vanuit Maradi 3 uur 
rijden) 

VRAAG 4!

De meiden hebben nog 
een vraag over make-up. 
Zelf mogen ze dat niet op 
naar school, maar alleen bij 
een feestje en zij vinden het 
maar lastig om bij jezelf  
op te doen. 

Vraag 5: Heb jij al  
make-up?

VRAAG 6!

VRAAG 5!

De laatste 
vraag van deze serie gaat over 
hobby’s en sport. Want de 
meiden doen allebei aan turnen 
en Emma houdt van tekenen en 
Evi van kleuren. 

Vraag 7: Heb jij ook een hobby en 
doe je ook een sport? 

Ik vind tekenen 
en kleuren allebei 
erg leuk en ik doe 
aan judo. 

VRAAG 7!


