OP HET PLATTELAND
Het Fruitzooitje en alle kinderen zitten in de klas. Het is er gezellig. Er wordt keihard
gezongen voor de jarige Jasmijn. Vandaag is ze 8 jaar geworden. Ze mag op de stoel van de
juf staan, voorin de klas. Op haar hoofd draagt ze een feestelijk versierde kroon van papier.
‘Lang zal ze leven in de gloria!’, zingt de hele klas. Ana, de deftige ananas, zingt vrolijk mee.
‘Hiep hiep... hoera!’, klinkt het in koor. Ook het hele Fruitzooitje juicht mee.

‘Wat heb jij een mooie kroon’,
zegt Elvira vol bewondering tegen
Jasmijn. ‘En oh wat lief...wat een
leuke foto!’ Elvira wijst naar
Jasmijn’s feestelijk versierde
kroon. Hierop is een foto van
een schattig baby’tje geplakt.
‘Dat ben ik’, antwoordt

Jasmijn trots, ‘toen ik nog klein was.’ Het Fruitzooitje bekijkt de foto van
kleine Jasmijn. Ferox en Elvira kunnen bijna niet geloven dat Jasmijn zo’n
schattig hummeltje is geweest. ‘Tja, kleintjes worden groot!’, zegt L-Star
tegen zijn vrienden. ‘Net als jullie. Ik heb jullie met mijn eigen ogen zien
opgroeien’. L-Star begint te vertellen. Over zijn kindertijd op de boerderij,
over alle dieren zoals de koeien en de kippen, over al die verschillende
soorten groenten en fruit die werden verbouwd op het land en in de kas.
Zo ook Elvira en Ferox! Alle kinderen luisteren aandachtig.

‘Ik ben geboren in de boomgaard van boer
Flip’, begint L-Star. ‘Ik groeide aan de oude
appelboom. Die heeft de
opa van boer Flip ooit nog
geplant op het boerenland.
In de lente was ik eerst
een klein bloemetje aan
de tak. Ik kreeg
vaak bezoek
van de bijtjes.
Vrolijk zoemend
zorgden ze voor
mij. Daardoor
kon ik van
appelbloesem
veranderen in een
klein appeltje.’
Ferox krabbelt achter zijn
oor. ‘Dus jij was eerst een
baby-appel?’ L-Star knikt. ‘Dat
klopt Ferox! De natuur deed
de rest. Want door de warme
zonnestralen en de regen kon ik
groter en groter groeien. Ik werd
lekker zoet en sappig en kreeg
ook die gezonde rode blos op mijn
wangen. Elke dag kwam boer Flip
wel even kijken hoe het met mij ging.
Van groei tot bloei zorgde hij goed voor
mij. En natuurlijk ook voor al mijn broertjes
en zusjes in de boomgaard. En voor mijn perenneven en -nichten. En voor de sla, de prei en de
bloemkolen op het land. Ja en ook voor Ferox
en Elvira. Die groeiden, net als de tomaten en
paprika’s, aan planten in een glazen kas. Weet je
nog dat we naar elkaar zwaaiden, Ferox?’, vraagt
L-Star. Ferox weet het nog goed. ‘In de kas was

het altijd lekker warm en licht, ook als de zon niet
scheen. Van de boer kregen we genoeg water
om te drinken en ik kon altijd door het raam naar
buiten kijken.’

Elvira vertelt verder. ‘Het is altijd
heerlijk warm in de kas. Daardoor
kunnen wij ‘Zomerkoninkjes’ ook
groeien in de winter,
wanneer het
veel te koud
is op het
land.’ L-Star
neemt het
woord weer
over. ‘Ja,
dankzij boer
Flip kunnen
we het hele
jaar door smullen van
verjaardagst aartjes met
verse aardbeien...’ L-Star
knipoogt naar de jarige
Jasmijn.
‘Hoog in de appelboom kon ik
zien wat er op het boerenland
allemaal gebeurde’, vertelt
L-Star verder. ‘Ik zag dat boer
Flip ervoor zorgde dat de vogeltjes niet
van ons zouden eten. Dat hij ons water gaf
op droge dagen. En dat hij ons beschermde
tegen vrieskoude nachten. Maar ik zag ook
hoe de sla op het land werd geplant en er kon
groeien als kool. Hoe de prei werd geoogst toen
deze groot genoeg was. En hoe de aardbeien
en komkommers in volle kisten uit de kassen
werden gerold.

Toen kwam de dag dat ik zelf
groot en rijp was geworden.
Nog één keer
kwam de boer
langs om mij te
plukken uit de boom.
Dankzij boer Flip ben
ik dus gezond en
wel in de appelkist
beland. Nu ben ik
hier om aan jullie
mijn verhaal te
vertellen.’
De kinderen in de klas
zijn er stil van geworden.
Maar Simon vindt het
verhaal maar saai.
‘In het land waar ik
vandaan kom is het
leven veel leuker.
En zeker veel zonniger
dan in jullie koude
kikkerland!’, moppert
de citroen.

Ana en Pisang
zijn het stiekem met
hem eens. ‘Wij zijn
toch een beetje...
tja... een beetje
warmbloediger,
exotischer en
anders...’, bloost Ana.
‘Zeg maar gerust veel
leuker en lekkerder!’,
grijnst Simon.

L-Star schudt bedenkelijk zijn hoofd.
Ook Elvira kijkt een beetje sip.
Hoezo anders? Hebben ze gelijk?
Het Fruitzooitje is toch een
vriendenclub? We zijn toch
allemaal leuk en lekker, op
onze eigen manier!

Pisang probeert met een
grapje de boel snel weer
wat op te fleuren.
‘Gelukkig maar dat Ferox
een beetje anders is en
niet zo geel en zuur als
Simon. Anders was hij
nu geen komkommer
geweest, maar een
mopper-kommer!’
De kinderen moeten lachen
om het beteuterde gezicht
van Simon. Ze zijn benieuwd
naar de verhalen van Simon,
Ana en Pisang. Hoe zijn zij
uit hun verre landen in de
stoere houten kist terecht
gekomen?

Maar dat is een lang
verhaal over een
lange reis. Simon zal
dit verhaal vertellen
tijdens een
gezellig spelletje
‘Een reis om de
wereld’ in
les drie.

