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Aftellen naar het nieuwe jaar 
samen met je vriendjes  

 

 
 

Introductie 
Het is niet overal op de wereld tegelijkertijd 12.00uur. Als je goed kijkt op de wereldkaart hierboven zie je 
dat het aan de rechterkant, bij Mana, als eerste 00.00uur is en bij Emma, aan de linkerkant het laatst. 
Vandaag tellen wij af tot het nieuwe jaar begint. Dat begint om middernacht. Het is hier dan 12 uur ’s 
nachts. 
Maar wachten tot het eindelijk zo laat is, duurt super lang. En daarom hebben wij, samen met 11 kinderen 
uit Hé, wie ben jij? leuke activiteiten bedacht die jij ieder uur kunt doen en die helemaal bij hun 
passen. Doe jij mee? 
 
Zet dan eerst de klok met de wijzer in elkaar. Knip de klok en de wijzer uit en zet de wijzer vast in het 
midden met een punaise of splitpen. De wijzer moeten nog wel kunnen draaien, want ieder uur is er een 
nieuw kindje met een nieuwe activiteit voor jou. Deze klok heeft maar 1 wijzer, want het is geen echte klok. 
Deze wijzer wijst alleen de uren en dus één van de kindjes aan. 
  
 
 
 
 

Wil jij meer weten over de kinderen in Hé, wie ben jij? en hun gewoonten, gebruiken en geloof? 
Bestel het grote ontdekboek en bijbehorende spellen en artikelen dan nu op 

www.antropokids.nl/shop 
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De klok 

 
 
 
 
 
 
 

De wijzer 
 



 
www.hewiebenjij.nl 

 
 
  13.00u | MANA 

 
Bij Mana is het nieuwe jaar nu net begonnen. Gek idee hè? Bij haar is 
het al donker en is de lucht gekleurd van het vuurwerk. Wij moeten nog 
11 uur wachten! Super lang, dus alle tijd om iets lekkers te maken, dat 
je vanavond fijn kunt opeten. 
Zorg voor lange stokjes (spiezen) en vers fruit  dat jij lekker vindt of kies 
voor Mana’s lievelingsfruit: ananas en kokos.  
Snijd het fruit in stukjes en rijg het aan de stokjes. Omdat het nog even 
duurt voordat het avond is, verpak je de fruitstokjes in folie en leg je het 
in de koelkast. Zo is het vanavond nog helemaal lekker. 

14.00u | LORENZO 
 
Ken jij Lorenzo nog uit Hé, wie ben jij?. Hij is dol op dieren en gaat 
graag de bergen op om te kijken naar zijn lievelingsvogel, de condor. 
Om hem goed te kunnen zien gebruikt Lorenzo een verrekijker. Die ga 
jij ook maken en daarmee gaan we een spelletje doen!  
Zoek 2 lege wc-rollen en plak die aan elkaar, zodat het eruit ziet als een 
verrekijker. Ga dan op zoek naar de volgende dingen. Wie het eerst 
alles heeft gewonnen, wint! 
 
Appel, Stoel, Kussen, Papa of mama, Bed, Speelgoedauto, Pop, Bal, 
Gras en Fiets.  
 
Ben je nog niet uitgespeeld? Bedenk dan zelf nog meer dingen die je 
kunt zoeken! Of ga met je verrekijker buiiten op zoek naar beestjes, net 
als Lorenzo. 
 

15.00u | EMMA 
 
Bij Emma duurt het nog tot morgen voordat het nieuwe jaar begint, 
maar vanuit haar huis heeft ze vast prachtig uitzicht over de stad en al 
het vuurwerk. Weet je nog hoe Emma’s huis eruit ziet? Ze woont in zo’n 
hele hoge flat. En die mag jij nu namaken. 
Zoek al je blokken, duplo of lege dozen bij elkaar en maak een toren zo 
hoog als je kunt! Net als Emma’s huis! 
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  16.00u | YUMI 

 
Bij Yumi begint nu het nieuwe jaar! Het is nu superdruk bij haar in huis. 
Al haar familie is op bezoek. Gelukkig heeft Yumi een goede manier om 
rustig te worden. Weet jij dat nog? Kijk maar eens in het hoofdstuk Hé, 
wat geloof jij? in het boek Hé, wie ben jij?. Daar zie je dat 
Yumi op een kussentje zit, met haar ogen dicht en even helemaal stil is. 
Dat ga jij ook doen. Want voordat het nieuwe jaar begint is het heel fijn 
om te bedenken hoe leuk het oude jaar eigenlijk was.  
Ga dus lekker zitten op een kussentje, met je ogen dicht en vertel eens 
aan elkaar wat jij het leukst vond in het afgelopen jaar. En wat vond je 
juist niet leuk of maakte je zelfs verdrietig? Wie waren jouw 
vriend(innet)jes? En met wie heb jij het meest geknuffeld? Wie heb je 
gemist dit jaar? En wat wil je graag doen of meemaken in het nieuwe 
jaar? 
 

17.00u | OLIVER 
 
HAPPY NEW YEAR! Dat  zegt Oliver nu tegen al zijn vrienden en familie. 
Het betekent ‘Gelukkig nieuw jaar!’. 
Bij ons is het al donker buiten, maar voordat je de hele avond binnen zit 
is het wel fijn om nog eventjes een frisse neus te halen. 
Oliver is dol op surfen en daarvoor moet je heel goed je evenwicht 
kunnen  bewaren. Dat gaan we oefenen. Dus hup, trek je jas aan en ga 
naar buiten. 
Teken buiten een lange lijn op de grond, of zoek een stoeprand. 
Probeer dan om het hele stuk netjes over de lijn te lopen, zonder 
ernaast te stappen. Lukt dat? 

18.00u | SUNI 
 
Jaaa! Ook bij Suni is het nieuwe jaar nu begonnen. Suni houdt erg van 
uitdelen. Samen met haar moeder deelt ze iedere ochtend eten uit aan 
de monniken. En jij mag  nu ook gaan uitdelen!   
Maak voor iedereen bij jou in huis een klein tekeningetje en deel dat 
uit. Daar worden ze vast heel blij van! 
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19.00u | LOBSANG 
 
Weet je nog wat Lobsang graag voor spelletje doet? Kijk mar eens bij  
Hé, wat doe jij? in het boek Hé, wie ben jij?. Daar zie je dat 
Lobsang verstopt zit achter een yak.  
Verstoppertje! Daar is Lobsang gek op. Heb jij daar ook zin in? 
Vraag je papa, mama, broertje, zusje of iemand anders of ze mee willen 
doen en zoek een goede verstopplek! En als ze jou gevonden hebben, 
dan mag jij gaan zoeken! Succes! 
 

20.00u | BORIS 
 
Bij Boris begint het nieuwe jaar al bijna en omdat hij graag muziek 
maakt met zijn broers en zus, zullen ze dat vanavond vast en zeker ook 
doen. Doe jij met hem mee? 
Zoek in huis muziekinstrumenten of andere dingen waarmee je muziek 
kunt maken. Je mag ook zingen natuurlijk, net  als Boris.  
Heeft iedereen een muziekinstrument? Ga dan samen muziek maken. 
Zing een liedje dat iedereen kent, of bedenk een heel nieuw liedje over 
‘Gelukkig nieuwjaar’! 

21.00u | HIBA 
 
Gelukkig nieuwjaar, lieve Hiba! Ook bij Hiba is het nieuwe jaar nu 
begonnen. Maar bij ons duurt het nog 3 uurtjes.  
Hiba is een actief kind, zoals je kunt lezen in Hé, wie ben jij?. Dus 
jij mag ook een lekker actief spelletje doen. 
Pak hiervoor een dobbelsteen. 
Elk aantal stippen op de dobbelsteen staat voor een activiteit die jij 
moet doen. Probeer de dobbelsteen zo goed mogelijk te gooien, zodat 
je alle activiteiten een keer doet. Doen de grote mensen ook mee? 
Bij 1: Ga op handen en voeten naar de achterdeur en weer terug 
Bij 2: Maak een koprol 
Bij 3: Ga 3x op je billen op de grond zitten en weer staan 
Bij 4: Ga languit op de grond liggen en rol naar de tafel en terug 
Bij 5: Laat iedereen een poortje maken van zijn benen en kruip daar 
onderdoor 
Bij 6: Spring 6x op en neer 
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22.00u | ABU 
 
Het wordt nu wel heel laat. Vast al veel later dan jij normaal gesproken 
naar bed gaat. Bij Abu begint nu het nieuwe jaar. Maar ook hij is vast 
heel moe.  
Abu is gek op zijn opa. Niet alleen omdat hij van hem heeft geleerd hoe 
hij voor de geiten moet zorgen, maar ook omdat zijn opa heel goed 
verhaaltjes kan vertellen. Kruip lekker bij jouw papa, mama, opa, oma 
of iemand anders op schoot en vraag of hij/zij jou een verhaaltje wil 
vertellen of voorlezen.  

23.00u | MIKA 
 
Bij Mika begint het nieuwe jaar net een uurtje  eerder dan bij ons. Mika 
viert Oud & Nieuw met zijn papa’s en zus en alle mensen van wie ze 
houden. Mika gelooft dat mensen van iedereen kunnen houden, 
mannen en vouwen. En wat is er nou fijner dan om het nieuwe jaar in te 
gaan met alle mensen van wie je houdt.  
Maar misschien kan niet iedereen van wie jij houdt bij jou zijn 
vanavond. Maak daarom een filmpje voor al die lieve mensen die 
vanavond niet bij jou  kunnen zijn en geef ze een handkus. Zo weten ze 
toch dat jij van ze houdt! 

00.00u | JIJ 
 
GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 
 
Eindelijk! Het is 00.00u, middernacht! Nu begint het nieuwe jaar ook 
voor jou! 
Vier het zoals jij altijd nieuwjaar viert: eet een oliebol of iets anders 
lekkers, geef iedereen een knuffel, maak een dansje en/of kijk naar het 
vuurwerk buiten. 
 
En daarna lekker slapen en dan word je morgen wakker in een heel 
nieuw jaar waarin je weer allemaal leuke dingen kunt doen en nog veel 
meer kunt ontdekken en leren van al je vriendjes uit Hé, wie ben 
jij? 
 
Wij hopen dat we je ook in het nieuwe jaar weer veel zullen zien! 


