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EEN GOED IDEE
Veel mensen komen naar 
Duitsland omdat hun eigen 
land niet meer veilig is. 
Ze worden vluchtelingen 
genoemd. Hun kinderen 
hebben geen speelgoed 
en daarom gaf ik hen wat 
van het mijne. Toen kreeg 
ik een goed idee. Ik vroeg 
mijn mama of we poppen 
voor hen konden maken.

IK BEN EEN KIND VAN GOD
Zij zongen voor ons en wij speelden op onze 
instrumenten voor hen. Sommige men-
sen waren droevig maar ze glimlachten 
toen we ‘Ik ben een kind van God’ speel-
den. Ik vond het heel, heel, heel fijn.

JEZUS HOUDT VAN ONS
De kinderen die we zagen, zijn net zoals wij. We 
vinden het allemaal leuk om te zingen, speel-
goed te krijgen en buiten te spelen. Ik weet dat 
Jezus van hen houdt, en Hij houdt ook van mij.

GELUK OP EEN BRIEFJE
Mijn familie zamelde kleren en speel-
goed in om aan de vluchtelingen te 
geven. We maakten er tekeningen bij 
van dingen die ons gelukkig maken.

NAAIEN MET 
MAMA
Ik help mijn mama 
graag met naaien. 
Ik drukte het pedaal 
van de naaimachine 
in en stak het vul-
sel in de poppen.

Poppen maken, 
vriendschap sluiten

Jordan Wright, Utah (VS)

HOI!  
Ik heet Jackson en  

ik woon in Duitsland.  
Dit is mijn broer,  

Josiah, en mijn zusje,  
Cora Jade.

STUUR 
ONS EEN 
HART!

DE IDEEËN VAN JACKSON
Kijk altijd of je iemand kunt helpen.

Doe alsof je een kaboutertje bent en doe stiekem iets goeds.

Maak poppen voor de kinderen die geen speelgoed hebben.
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NIEUWE 
VRIENDEN

We brachten de 
poppen naar de 

vluchtelingen-
kampen en gaven 

ze aan de kinde-
ren daar. Ik sluit 

graag nieuwe 
vriendschappen!

4

63

1

5

Ga voor meer ideeën over hoe 
je vluchtelingen in je buurt kunt 
helpen naar lds .org/ go/ 61775.

Hoe volg je Jezus door liefde te tonen? Stuur ons een 
hart met je verhaal en foto, en de goedkeuring van je 
ouders. Stuur dit in via liahona .lds .org (klik op ‘Submit 
an Article’) of per e-mail naar liahona@ ldschurch .org.


