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SCRIPT: Vincentius-weeshuis 

 

 

 

Abeelding: door Flickr, publiek domein (bron: pexels.com) 

 

 

Personages: 

12 JONGEREN opgesplitst in 2 groepen (fondsenwervers en reizigers) 

11 WEESKINDEREN 

1 DIRECTEUR 

 

** 

6 ACTS 

9 SCENES 
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ACT 1.  

SCENE 1. 

 

Geldinzamelingsactie voor Weeshuis Vincentius 

1. Verzin met je groepje een geldinzamelingsactie voor een streefbedrag van 2000 euro 

2. Presenteer dat plan in scène 1 en maak daarvoor een campagneposter of moodboard op 

een groot vel (of 8 losse a4 vellen aan elkaar geplakt) 

 

De poster of moodboard heeft in ieder geval: 

• De ligging van Bogor 

• Dat het gaat om het opknappen van een weeshuis 

• En dat het gaat om de toekomst van de weeskinderen 

• De actie (talentenshow/sponsorloop/carwash dag/heel De School bakt 

(koekjesverkoop)/etc.) 

• De datum en locatie van het inzamelingsevenement   

 

Bij de presentatie vertelt de aangewezen campagneleider in ieder geval waar de actie allemaal 

bekend wordt gemaakt (met zowel offline als online middelen) 

 

 

 

SCENE 2. 

Laatste voorbereiding: De groep jongeren telt het gedoneerde bedrag en ze brainstormen 

over wat ze mee zullen nemen voor de weeskinderen in Bogor. 

 

JONGERE 1 

Dit is een flink bedrag jongens! Tweeduizend euro. Genoeg om wat lekkers voor de kinderen 

mee te nemen. 

 

JONGERE 2 

En daarna op safarivakantie in Bogor! 

 

JONGERE  3 

Jaaa en lekkers voor de kinderen. 

 

JONGERE 4 

Lekkers? Ik denk dat het daar barst van het lekkers. 

Kleurpotloden of wacht, die tweedehands laptops mogen we niet vergeten. 
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JONGERE  1 

Kom! Die kindjes lusten echt wel van die heerlijke kaneelsnoepjes. Iedereen is  

gek op lekkers. 

 

JONGERE 2 

Natuurlijk nemen we de laptops mee EN we geven Engelse lessen, hebben ze zeker wat aan in 

de toekomst. 

 

JONGERE 3 

Dus, Laptops, kaneelsnoepjes en knuffels voor de kids. Check! Klamboe, muggenspray, 

slaapzakken, zaklamp, zwembroek, check! 

 

JONGERE 4 

Gympen voor onze trektocht door Bogor als de weeshuismissie is afgelopen. 

Yes! Dit wordt een succes jongens! 

 

ACT 2. 

Aankomst: Aankomst in Bogor, de directeur heeft een ontvangstcomité samengesteld, dit zijn 

de kinderen uit het weeshuis. De sfeer is vrolijk, de jongeren krijgen elk een bloemenketting 

omgehangen door de kinderen die nogal verlegen zijn. Het is de eerste keer dat ze hun 

weldoeners van zo dichtbij zien. 

 

SCENE 3. 

 

 WEESKINDEREN (zingen in koor) 

Welkom, welkom vrienden. 

 

Daarna het welkomstritueel met het omhangen van de bloemenkettingen en de 

ingestudeerde dans  
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DE DIRECTEUR 

Van harte welkom in weeshuis Vincentius. Een thuis voor kinderen die een beetje licht in hun 

leven nodig hebben. 

 

Jongeren schudden de directeur en de kinderen de hand en danken voor het welkomstritueel. 

 

JONGEREN (in koor) 

Dank u wel, dank u wel. 

 

 

SCENE 4. 

 

De knuffels en de kaneelsnoepjes worden uitgedeeld. 

 

WEESKIND  1  

(Knuffelt het beertje) 

 

WEESKIND  2 

(Bijt een stukje van het kaneelsnoepje en zegt): 

Mmm snoep van kaneel, ruikt lekker, we hebben hier ook kaneel maar dan in de pap. 

 

DE DIRECTEUR 

Ah, onze beroemde kaneel! 

 

WEESKIND 3 

Beroemd? 

 

DE DIRECTEUR 

Ja maar dat verhaal bewaar ik voor een andere dag. 
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ACT 3.   

Hoewel de kinderen eerst heel blij zijn over de cadeautjes, is de interesse voor de presentjes 

niet blijvend.  De cadeautjes liggen aan een kant en de kinderen zijn vooral nieuwsgierig naar 

hun nieuwe vrienden en vragen om aandacht. 

 

SCENE 5.  

 

WEESKIND  4 

(Verlegen pakt het een van de jongeren bij de hand en trekt hem mee om de laptop aan te 

zetten). 

Kunnen we een spel doen op de laptop? 

 

DE DIRECTEUR 

Helaas is de accu van de laptops leeg en kunnen we ze nu niet opladen. De stroom is net 

uitgevallen. Dat gebeurt hier regelmatig. 

 

JONGERE 1 

Oeps, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. 

 

JONGERE 4 (Knikt en zegt) 

Wij zijn ervan uitgegaan dat er altijd stroom is in het weeshuis is en dat een laptop niet mag 

ontbreken. 

 

DE DIRECTEUR 

Dat snap ik, kijk bij jullie thuis is een leven zonder laptop en internet onvoorstelbaar. Toch 

ben ik blij met de laptops. De kinderen kunnen die gebruiken om te oefenen met het schrijven 

van brieven. 

 

JONGERE  3 

We kunnen hen Engels leren, misschien hebben ze daar wel wat aan. 

 

DE DIRECTEUR (Lacht en zegt:) 

Dat is een uitstekend idee! 
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ACT 4. 

De jongeren leren de weeskinderen beter kennen en geven een Engelse les. 

(door groep 2: jongeren 5, 6, 7 en 8 samen met weeskinderen 5, 6 en 7) 

 

SCENE 6. 

 

JONGERE 5 

Apensnor! 

 

JONGERE 6 

Apensnor? Wat is apensnor? 

                                                                      

JONGERE 5 

Ik moet ineens aan een aapje denken. En die heeft een snor! 

 

JONGERE 7 

Oh Ja? Die bestaan niet. 

 

JONGERE  8 (steekt zijn vinger op en zegt) 

Welles! Het is een grijs aapje met oranje stippen en heeft een lange witte snor. 

 

                                                                    JONGERE 5 

Zo een aapje zal wel in het dierenpark hier in Bogor te zien zijn, cool toch? 

 

JONGERE 6 

Jaja, nu eerst Engelse les geven, straks maar die aap met een snor opzoeken. 

 

ENGELSE DOCENTEN 

Geven de Engelse les aan de weeskinderen zoals ze die hebben voorbereid. 

 

Als de jongeren klaar zijn met les geven, knopen ze in het Engels en gebarentaal een gesprek 

aan met de weeskinderen. Hebben ze nog ouders en hoe vinden ze het wonen in het weeshuis? 
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SCENE  7. 

 

JONGERE  5 

Waar is jouw mama? 

 

WEESKIND 5 

(Trekt de schouder op en zegt:)  

Die ken ik niet, ik kwam hier als baby. 

 

JONGERE 6 

Zijn de kinderen echt wees? 

 

DE DIRECTEUR 

Nee ze zijn niet allen wees. Sommigen hebben nog wel een ouder, maar kunnen niet voor hen 

zorgen. 

 

WEESKIND 6 

Mijn mama is nog in leven. Ik zou bij haar willen wonen maar dat kan niet. 

 

JONGERE 5 

Waarom niet? 

 

WEESKIND 6 

Ze moet ver reizen voor werk. Als er genoeg werk hier was, dan kon ik bij mijn mama wonen. 

 

WEESKIND  7 

Mijn papa komt mij wel zien, ik mag dan paardje op hem rijden. 

 

JONGERE 8 (glimlacht en zegt:) 

Zal ik jou paardje rijden? (Beweging nadoen) 

 

WEESKIND 8 

Jaa leuk! 
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JONGERE 7 

Eigenlijk is Vincentius ook een internaat. 

 

DE DIRECTEUR (is het ermee eens) 

Juist! 

 

ACT 5.  

De voorlaatste dag van het bezoek aan het weeshuis is alweer aangebroken.  

(door groep 3: jongeren 9, 10, 11 en 12 samen met weeskinderen 8, 9, 10 en 11) 

 

SCENE 8. 

 

JONGERE 9 (stapt naar voren en herinnert) 

Vandaag is het onze één voor laatste dag hier. Wat voor leuks zullen we samendoen? 

 

WEESKIND 8 roept 

Een dansje! (maakt danspasjes) 

 

WEESKIND 9 (roept enthousiast) 

Een verhaaltje! 

 

JONGERE 10 (klapt in de handen en zegt) 

Het kan allebei. 

 

IEDEREEN IN KOOR 

Een dansje en een verhaaltje, yes! 

 

DE DIRECTEUR  

(gebaart iedereen dichterbij te komen, ze vormen zittend een kring met de directeur in het 

midden en vertelt) 

Het zit zo, wat van ver komt is lekker, moeten de Hollanders gedacht hebben. 
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JONGERE 9 

Lekkers? Wat voor lekkers? 

 

JONGERE 10 (vraagt aan de Directeur) 

Mogen we raden? 

 

DIRECTEUR (knikt). 

 

JONGERE 10 

Nootmuskaat? 

 

WEESKIND 8 

Koekjes! 

 

JONGERE 11  

(steekt ongeduldig de vingers op) 

Ik weet het, ik weet het! Het is kaneel he? 

 

DE DIRECTEUR 

Ja! Ze gingen de wereld rond opzoek naar specerijen om te verhandelen. 

 

WEESKIND 8 

Hadden ze zelf geen specerijen? 

 

DE DIRECTEUR 

Waarschijnlijk wel. Maar deze specerijen waren goud waard in Europa. Nootmuskaat, foelie, 

kruidnagel en Kaneel! 

 

WEESKIND 9 

Nootmuskaat, Foelie, kruidnagel en kaneel! (Telt op de vinger) 

 

JONGERE 10 

Directeur, ik weet er wel iets over. Het begon in de 17e eeuw toch? 
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JONGERE 11 

Ja, de grote vier werden ze genoemd. Voor kaneel zijn er toen grote oorlogen bevochten. 

 

JONGERE 8 

Hoe weet jij dat? 

 

JONGERE 11 

Ik ben naar het VOC Museum geweest en daar las ik over de oorlog. De Portugezen vochten 

tegen de Engelsen, de Engelsen tegen de Hollanders. 

 

WEESKIND 9 

Het waren dus piraten! 

 

DE DIRECTEUR 

Het was een handelsmaatschappij die toestemming had van de Nederlandse regering om 

oorlog te voeren. De VOC won de specerijen oorlog. Bijna overal in Azië bouwde zij 

kantoren en bedrijven. 

 

JONGERE 12 

Zij waren voortaan de specerijen-baas in Azië en wie niet hard genoeg werkte op de plantages 

werd gestraft. 

 

WEESKIND 10 (benadrukt elke letter) 

V-O-C 

 

WEESKIND 8 

Ik was weggelopen, mij niet gezien! 

 

JONGERE 9 (afkeurend) 

En dat voor gewoon wat kruiden. 

 

WEESKIND 11 

Ik vind dit niet zo een mooi verhaal. 
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DE DIRECTEUR 

Ja mijn kind, verhalen zijn niet altijd mooi (zucht) 

 

WEESKIND 11  

(deelt kaneelsnoepjes uit als troost) 

 

JONGEREN 8 

De geschiedenis van kaneel hoor ik voor het eerst. 

 

JONGERE 12 

Bedankt voor deze les uit onze geschiedenis. 

 

DE DIRECTEUR (knikt en zegt) 

Het is inderdaad onze geschiedenis, we mogen die nooit vergeten  

(houdt het kaneelsnoepje omhoog zodat iedereen het kan zien en deelt de rest uit) 

 

WEESKIND 11 (vraagt aan de Directeur) 

Zullen we ons troost gedicht opzeggen?  

(weeskind 11 begint, de rest valt bij, reiken elkaar de hand, de Directeur gaat staan) 

Vincentius schijnt zijn licht 

En maakt het onzichtbare, zichtbaar 

Maak het daarom jouw plicht 

Om niet te kwetsen 

Maar onze verschillen 

Te omarmen 

Met liefde in onze harten. 

Overwinnen wij tezamen 
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ACT 6. 

De tijd nadert om te vertrekken, en de weeskinderen zijn troosteloos en twee kinderen lijkt het 

weinig te schelen en willen geen afscheid nemen. 

 

SCENE 9. 

 

JONGERE 1 

Zullen we voor de laatste keer een spelletje spelen? Vandaag is onze laatste dag. 

 

WEESKIND 2 

Komen jullie nog eens terug? 

 

JONGERE 3 

We komen zeker terug maar niet dit jaar, onze schoolvakantie is voorbij. 

 

WEESKIND 1 

(Is zichtbaar verdrietig door dit nieuws) 

Dus jullie komen niet terug 

 

JONGERE 2 

Hebben we het niet leuk samen gehad? We zullen jullie nooit vergeten, echt niet. 

(De jongeren gaan in gesprek met de directeur over het verdriet van de weeskinderen). 

 

JONGERE 4 

Hoe kunnen wij hen overtuigen dat wij heus wel terugkomen? 

 

DE  DIRECTEUR 

Doen wat jullie beloven. Dit is niet de eerste keer dat ze vrienden maken. Vrienden die weer 

vertrekken. Jullie hebben hen liefde en een gevoel van veiligheid gegeven. 

 

JONGERE 2 

Nu snap ik waarom ze geen afscheid willen nemen. Die liefde en warmte van ons zullen ze 

missen en de gedachte ons nooit meer te zien maakt hen verdrietig. 
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JONGERE 3 

(Vertelt aan de Directeur) 

Wat u zegt doet mij denken aan een experiment met aapjes die ik een poos geleden heb 

gezien. 

 

JONGERE 3 

Ah, het experiment van Harlow over de aapjes en hechting! Die heb ik gezien op YouTube! 

 

JONGERE 4 

Ik ook, echt een zielige documentaire. 

 

DE DIRECTEUR (kijkt de Jongeren aan) 

Willen jullie ons erover vertellen? 

 

JONGEREN 5, 6, 7 en 8  

(zoeken het filmpje op) 

 

JONGERE 5 

De aapjes in het onderzoek krijgen twee nepmoeders: één van ijzerdraad waar een flesje melk 

aan vast zit en één van wol. 

 

JONGERE 6 

Bij de ene moeder met het flesje gingen ze om te eten en met de wollen moeder gingen zij 

lekker knuffelen. 

 

JONGERE 7 

Ze haalden de wollen moeder weg en lieten de moeder met het flesje melk staan. De aapjes 

waren zeer verdrietig over het verlies van de wollen moeder. 

Sommige aapjes werden angstig en boos. Dit onderzoek laat zien dat eten en drinken geven 

alleen niet genoeg is. 

 

JONGERE 8 

Alle kinderen hebben liefde, knuffels van je ouders en een warm nest nodig om blij en 

gelukkig te zijn. 
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JONGERE 5 

Ja, net als de babyaapjes. 

 

DE DIRECTEUR 

Wat een goede vergelijking met het verdriet van de kinderen. Het aapje raakt elke keer een 

stukje van zichzelf kwijt als het niet geknuffeld wordt. 

 

JONGERE 5 

Precies! 

 

DE DIRECTEUR 

Geweldig voorbeeld! Dank voor het delen. 

 

JONGERE 7 

Graag gedaan. 

 

JONGERE 6(tegen de weeskinderen) 

We snappen nu waarom jullie zo verdrietig zijn, want we hebben een warme band 

opgebouwd. 

 

JONGERE 5 

Maar luister! Vanaf nu zijn we mati! 

 (Geeft elk weeskind een boks, maar die moeten het wel even leren) 

 

WEESKIND 6 

Mati? 

 

JONGERE 7 

Dat betekent vriendschap in het Sranan, een mengtaal uit Suriname. Bij onze volgende komst    

leren we jullie meer woorden uit deze taal, ok? 

 

WEESKIND 6 

Ja Mati  

(geeft lachend een boks.)  
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Vervolgens wordt er afscheid genomen met een boks. Ook de Directeur doet mee. 

 

JONGERE 8 

Maar we beloven zeker terug terugkomen, he jongens? 

 

ALLE JONGEREN (roepen in koor) 

Ja absoluut!  

 

De jongeren doen een groepsknuffel. 

 

SLOT met Dans 

 

 

BRONNEN 

VOC | Het Scheepvaartmuseum 

Onno Zwier van Haren, Agon, sulthan van Bantam · dbnl 

the experiment of harlow - YouTube 

When The Dutch Ruled The World: The Rise & Fall of the Dutch East India Company - 

YouTube 

De expedities van de voorcompagniën - Colonial Voyage 

Onno Zwier van Haren, Agon, sulthan van Bantam · dbnl 

 

   

Afbeelding: door to.wi, publiek domein (bron:flickr.com) 

https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/voc
https://www.dbnl.org/tekst/hare003agon01_01/hare003agon01_01_0009.php?q=kaneel%20nederlands%20indie#hl2
https://www.youtube.com/results?search_query=the+experiment+of+harlow
https://www.youtube.com/watch?v=ewCs5CF5HEg
https://www.youtube.com/watch?v=ewCs5CF5HEg
https://www.colonialvoyage.com/nl/de-expedities-van-de-voorcompagnien/
https://www.dbnl.org/tekst/hare003agon01_01/hare003agon01_01_0009.php?q=kaneel%20nederlands%20indie#hl5

