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Noenki
Op een dag,
die dag is 1 maart 2012 is Noenki geboren.
Noenki is een hart en harten maken mensen
blij en helpen ook mensen in nood. Hij is
geboren op de planeet aarde, maar komt uit
een andere wereld. Een wereld in de ruimte,
waar allemaal harten wonen. De harten
kunnen kijken naar de mensen op aarde en
zien dat heel veel mensen niet blij zijn, maar
bang, boos of verdrietig.
Dat is zonde en ook helemaal niet nodig. Het
komt doordat de mensen verkeerd
denken. Ze maken ruzie en vechten met
elkaar. Dat is niet goed, want ook de aarde
zelf gaat daardoor kapot.
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Daarom is Noenki geboren. En als je
geboren bent, ben je gelijk jarig.
Dan ben je 0 jaar geworden, krijg je
een taart met 0 kaarsjes en is het feest. En
harten houden van feest, want feest maakt
mensen blij. Er is zoveel om blij mee te zijn,
maar dat zien veel mensen op aarde niet. Ze
zijn te bang om blij te zijn. Ze zijn bang dat
andere mensen hen alles afpakken en ze op
een dag niets meer zullen hebben. Daarom
gaan ze met elkaar vechten, waardoor alles
alleen nog maar erger wordt. Noenki
merkt het als er iemand bang, boos of
heel verdrietig is. Dan gaat hij op pad
en probeert hun hart te raken.
Zo beleeft hij veel avonturen. Lees het
volgende maar …
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De avonturen van
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Timmy

Op een dag is er een klein meisje dat
héél verdrietig is. Ze is vier jaar. Haar
lievelingsknuffel Timmy is kwijt. Timmy
is een poes die altijd lacht en waar het
meisje heel veel van houdt. Overal wil ze
hem mee naartoe nemen en ze kan ook
niet slapen zonder haar knuffel.
Maar dan is Timmy kwijt en kan ze hem
nergens meer vinden. Iedereen helpt
zoeken: papa en mama, oma en haar broer.
Ze zoeken overal: in de kasten, onder het
bed,in de tuin, op school, op de straat, in de
speeltuin en noem maar op. Maar na twee
dagen is Timmy nog niet gevonden. Het
meisje is heel verdrietig. Ze wil ook geen
andere knuffel en is boos. Ze huilt en stampt
op de grond.
Maar dat helpt niet. Haar knuffel blijft weg.
Noenki moet in actie komen. Hij weet waar
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Timmy is. Ergens verstopt onder een struik
in een tuin. Timmy is
ook heel verdrietig, want hij wil bij het
meisje zijn. Hij mist haar zo. Het is ook erg
koud buiten en als het regent wordt hij
helemaal nat.
Ondertussen bedenkt Noenki een plan om
hem weer bij het meisje te krijgen. De tuin
waar Timmy ligt, is van een mevrouw.
Noenki probeert het hart van de vrouw te
raken en laat haar de volgende dag Timmy
onder de struik
vinden.
‘Ach’, denkt de vrouw ‘misschien is een
kind nu wel heel verdrietig’.
Maar ze weet niet bij welk kind de knuffel
hoort. Dan komt ze op een idee. Een idee
door Noenki ingegeven. Ze maakt een foto
van de knuffel en stuurt die naar de
plaatselijke krant. Onder de foto staat haar
telefoonnummer.
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De volgende dag pakt de mama van het
meisje de krant uit de brievenbus en bladert
er even snel door, want ze gaat zo meteen
pasta voor het avondeten maken. En dan …
ineens … ziet ze een bekend gezicht.
‘Hé, maar dat is Timmy!’
Ze roept de kinderen die boven in hun
kamer spelen.
‘Kom gauw kijken, Timmy staat in de
krant.’
Het meisje en haar broer stormen de trap
af. Ze kunnen het niet geloven, maar het is
echt waar: Timmy staat
in de krant … heel trots op de foto.
‘Nu is Timmy beroemd, hè mam …’,
zegt de broer van het meisje. Hij is zes jaar
en dus twee jaar ouder dan zijn zusje.
‘Ja’, zegt mama, ‘en we gaan nu meteen het
telefoonnummer bellen’.
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De telefoon gaat over bij een mevrouw en
ze is heel blij dat de knuffel terecht is.
Ze vertelt dat haar beroep juf op een school
is en ze woont niet zo ver bij hun huis
vandaan.
‘Ja hoor’, zegt ze, ‘ik ben thuis en jullie
kunnen de knuffel meteen komen halen.’
Maar voordat mama met de kinderen
Timmy gaat halen, gaan ze eerst naar de
winkel om een doos met chocolaatjes te
kopen. Op de doos staat Merci. Dat is in de
Franse taal en betekent Dank je wel!
O, wat is het meisje blij Timmy weer te zien.
Ze knuffelt hem helemaal plat en is van plan
hem nooit meer los te laten. Timmy glundert
ook, want niet alleen is hij weer bij het
meisje maar hij is ook nog beroemd
geworden …ha …ha…
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En Noenki? Noenki glimlacht, hij heeft het
goed gedaan. Niet alleen het meisje heeft hij
blij gemaakt maar ook Timmy en de aardige
mevrouw. Want je wordt zelf ook heel blij
als je een ander blij maakt.
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Formule 1 race
Op een dag gaat Sebastiaan met zijn papa
Emile naar de
Formule 1 races.
Dat is heel spannend. Het gaat erom welke
coureur met zijn raceauto het eerste over de
finish gaat. Een coureur is de bestuurder
van de raceauto. De raceauto’s gaan heel
snel over de racebaan,
wel 1000 kilometer per uur. Omdat het best
gevaarlijk is, hebben de coureurs speciale
brandwerende pakken aan en natuurlijk
helmen op. Dat is om hen te beschermen als
er een ongeluk gebeurt. Als een auto kapot
is, of als er banden
verwisseld moeten worden, gaan ze naar de
pitstraat voor een pitstop waar wel zes
monteurs klaar staan, om in een paar
seconden de auto weer in orde te maken
voor de race. Ja, alles moet heel snel want
alle coureurs willen de wedstrijd winnen.
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Langs de kant van de racebaan staan
mannen met vlaggen te zwaaien om de
coureurs aanwijzingen te geven. Iedere vlag
heeft een andere betekenis. Een rode vlag
betekent: de race wordt onmiddellijk
gestopt. Dat is als er een botsing is geweest.
Een groene vlag betekent dat alles weer
veilig is en je weer mag racen. Een zwart-wit
geblokte vlag betekent: de laatste ronde,
einde van de race. Zo zijn er nog meer
vlaggen met een betekenis, om de coureurs
te laten weten waar ze op moeten letten.
Maar wat heeft dit alles met Noenki te
maken? Dat ga ik je nu vertellen. Zoals je
weet, helpt Noenki ook mensen in nood.
Op een dag is er een coureur. Hij heet
Jeroen en is heel jaloers op
Sebastiaan, een andere coureur die altijd
wint. Sebastiaan heeft de beste
raketkrachten in zijn auto.
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Op een nacht, als het donker is en Jeroen
denkt dat niemand hem kan zien, gaat hij
stiekem naar de garage waar de auto van
Sebastiaan staat. De volgende dag zijn er
races en Jeroen wil kampioen worden.
Hij gaat aan de auto van Sebastiaan prutsen
en maakt hem kapot, zodat de auto de
volgende dag niet zal kunnen starten. De
raketkrachten haalt hij eruit.
Dat is heel gemeen. Maar Noenki heeft alles
gezien. Snel maakt hij
de auto weer goed en de raketkrachten nog
sterker.
De volgende dag staan de raceauto’s klaar
voor de start.
Op de tribune zijn veel mensen
om naar de race te kijken.
Ook Sebastiaan en zijn papa
Emile zijn er.
De raceauto’s ronken … klaar voor de start
… pang … en weg zoeven ze.
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Jeroen kijkt naar de auto van Sebastiaan en
is heel verbaasd dat de auto als een raket
wegschiet. Dat kan toch niet… Jeroen
probeert nog harder te gaan en haalt
Sebastiaan in. Nu is hij nummer 1, ha … ha!
Maar dan… omdat Jeroen steeds
naar de auto van Sebastiaan kijkt, let hij
niet op de weg en botst hij in een heel
scherpe bocht met de zijkant van zijn auto
tegen de vangrail. De vonken vliegen eraf.
Jeroen moet zo snel mogelijk stoppen, want
bijna vliegt de auto in brand. Hij springt uit
de auto en valt tegen de vangrail op de
grond. Onmiddellijk komen er mannen van
de ambulance aangesjeesd. Jeroen wordt op
een brancard gelegd en naar het ziekenhuis
gebracht. Ondertussen racen de andere
auto’s voorbij. De race hoeft niet gestopt te
worden. Sebastiaan wordt een paar keer
ingehaald, maar door de extra sterke
raketkrachten gaat hij de andere auto’s toch
weer voorbij en staat hij voor.
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Dan wordt met de zwart-wit geblokte vlag
gezwaaid. Einde van de race …
Sebastiaan gaat als eerste over de finish en is
kampioen.
Even later staat hij op het podium met
nummer 1. Rechts en links van hem en iets
lager, staan de nummers 2 en 3. Van een
mooie mevrouw krijgen ze alle drie een
medaille en … ook nog eens een kus op hun
wang. Sebastiaan staat te juichen. Zijn
medaille is van goud en er staat een grote 1
op.
En hoe gaat het met Jeroen? Gelukkig heeft
hij alleen maar een arm gebroken. En zal
een tijd niet aan wedstrijden kunnen
meedoen, dus ook geen kans om kampioen
te worden. Wel vraagt hij zich af wat er met
de kapotte auto van Sebastiaan is gebeurd.
Dat zal hij wel nooit te weten komen …
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En Noenki? Noenki heeft het weer goed
gedaan. Hij zorgt ervoor dat gemene
mensen niet winnen. Eerlijke mensen zoals
Sebastiaan helpt hij, ook al weten ze zelf niet
dat ze in nood zijn ...
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