De kindermusical Joppie is een verhaal met humor en vaart. Bij de zeven originele,
eigentijdse en goed in het gehoor liggende liedjes is niet alleen bladmuziek beschikbaar
maar ook de tracks (enkel muziek) zijn te verkrijgen. De musical duurt ongeveer 40 minuten
en kan zowel door kleine als grotere groepen worden uitgevoerd.
Samenvatting.

Joppie is met een vrachtboot meegereisd naar Nederland in de veronderstelling dat iedereen daar
gelukkig is omdat er zoveel welvaart is. Terwijl hij zijn ogen uitkijkt als hij de prachtige etalages ziet en de
keurig geklede mensen, verwondert hij zich over de ontmoetingen die hij heeft. Een groepje kinderen met
spandoeken demonstreert omdat er allerlei onbelangrijke details op school niet kloppen: “Wij staken, want
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de haken voor de jassen en de dassen in de gang zijn veel te lang.”Joppie is nog niet van zijn verbazing
bekomen of hij ziet enkele oudere mannen die zich beklagen over de inflatie en over de havermout die niet
meer smaakt als vroeger. Vervolgens komen er wat drukke peuters aanspringen. Ze zijn van de Bond ter
Bevordering van Borstvoeding en protesteren tegen het gebruik van poedermelk. Als Joppie een ijverige
vrouw ontmoet die druk aan het poetsen is, moppert zij in haar protestsong “Stof tot nadenken” over het
probleem dat er tegenwoordig weinig stof meer te vinden is. Als inleiding zegt ze: “Ik hou van clean en mijn
naam is Stien, ook wel Stientje Stof genaamd.” Net als Joppie wat depressief op een bankje zit, komt er
een groep jongeren al dansend een lied zingen waarin ze laten weten dat ze dankbaar zijn voor gewone
dingen zoals de zon, een vogel of een bloem. Joppie spreekt hen aan en merkt op dat het lijkt alsof iemand
het licht aandeed toen zij gingen zingen. Een van hen legt uit dat kerst het feest van het licht is en dat Jezus
niet voor niets het licht van de wereld wordt genoemd. Tenslotte zingen ze het lied ”Ga je mee naar de
Koning” dat eindigt met de zin: Schijn met uw licht in mijn hart.
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Wim Bevelander
& World Vision
Naast dat ik een passie heb voor muziek draag ik ook het werk van World Vision een warm hart toe.
In 2007 heb ik als ambassadeur een reis gemaakt naar Guatemala (een filmpje over deze reis kun je
bekijken op www.wimbevelander.nl). Ik werd daar getroffen door de uitzichtloosheid die armoede

veroorzaakt, maar ook door de visie van World Vision om daar iets aan te doen. De stralende ogen
van kinderen en hun ouders die een menswaardig bestaan hadden gekregen vergeet ik niet meer.
Samen kunnen we iets betekenen.

De musical Joppie – Ga je mee naar de Koning?, kan heel goed worden gecombineerd
met een actie voor het werk van World Vision. Wat kun jij doen?
Sponsor een kind!

World Vision stuurt je graag meer informatie over het sponsorprogramma. Deel de folders uit aan de
bezoekers van de musical. Natuurlijk hoop ik dat de bezoekers van de musical besluiten om een kind te
sponsoren via World Vision. Benieuwd naar meer informatie? Bel World Vision: 033-46 43 444.

Spaar voor een wereldcadeau!

Houd een collecte en besteed de opbrengst aan World Vision Wereldcadeaus. Je kunt bijvoorbeeld sparen
voor schoolspullen of een kip, zodat gezinnen in armoede geholpen worden aan een hoopvolle toekomst.
Kijk op www.wereldcadeaus.nl voor alle cadeaus.

Doe mee met WorldVision@School.

Een gratis muzikale voorstelling over kinderrechten, rijkdom en armoede. Een professionele dirigente komt
de voorstelling met jullie instuderen zodat je samen met de leerlingen uit je klas straalt op het podium. Kijk
voor meer informatie of een gratis informatiepakket op www.worldvisionatschool.nl
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Dank voor jullie bijdrage aan het werk van World Vision!
Hartelijke groet,
Wim Bevelander
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Over World Vision
Kinderen in armoede verdienen een leven dat helemaal tot bloei komt. Dat samen
waarmaken is een van de mooiste dingen die je kunt doen. World Vision luistert
naar kinderen en pakt de oorzaken van armoede en onrecht aan. Help een kind en
zijn omgeving. Geloof in verandering. Je zult zien dat het werkt. www.worldvision.nl
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