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HET PAPIEREN KAMERTJE 
 
 
 
 
 
 
 

Cheng woont in China en is 7 jaar. Haar ouders werken hard op de velden. Ze heeft 
nog een broer, hij heet Qiugu.  
 
Cheng gaat naar school in de stad. Daar heeft ze veel vrienden. Als ze van school terug 
komt, is ze blij dat ze kan genieten van de velden en de frisse lucht van haar dorp. 
Haar huis ligt midden in de natuur.  
 
Als Cheng naar school gaat, krijgt ze van mama altijd een zakje vers gebakken koekjes 
mee. Cheng en haar broer zijn altijd benieuwd welke soort koekjes er in hun zakje zal 
zitten. Soms doet mama er chocolade of rozijnen in. Mmm, heerlijk!  
 
Sommige kinderen hebben koekjes meegebracht in mooie verpakkingen, met felle 
kleuren en tekeningen. Vele kinderen hebben zelfs dezelfde koekjes mee, met 
dezelfde verpakkingen!  
 
Cheng verzamelt deze papiertjes. Ze gaat haar kamer er mee vol plakken. Maar mama 
mag dat niet weten. Ze zegt altijd dat koekjes van de winkel duurder, ongezonder, en 
zelfs helemaal niet zo lekker zijn ... En dat de verpakkingen slecht voor het milieu zijn. 
Maar Cheng gelooft niet alles wat haar moeder zegt. Die koekjes zien er zo mooi uit 
dat ze niet slecht kunnen zijn!  
 
Als Cheng een dag vrij heeft en mama en papa aan het werken zijn op het veld, besluit 
ze haar hele kamertje vol te hangen met haar collectie verpakkingen. Als haar ouders 
van het veld terugkomen, zet ze luide, feestelijke muziek op en gooit trots haar deur 
open: “Tadaa!”  
 
Maar ... wat kijkt mama droevig! Broer Qiugu lacht blij. Papa zegt zoals gewoonlijk niet 
veel nuttigs. Hij doet een beetje zijn beklag over al die lijm die zoveel geld kost en dat 
het allemaal verspilling is.  
 
Mama zegt: “Je kamer is mooi en kleurrijk. Waar heb je al die papiertje toch vandaan?" 
Cheng antwoordt: "Van op de speelplaats, alle kinderen hebben daar koekjes in zulke 
verpakkingen. Ik vind het zo mooi. Krijg ik ook zo een koekje mee naar het school? 
Toe?"  
 
Mama denkt lang na ...  Uiteindelijk besluit ze om Cheng haar zin te geven. De 
volgende dag krijgt Cheng een koekje mee naar school met een mooie verpakking. Ze 
is door het dolle heen. Maar tijdens de pauze smaakt het koekje niet ... Ze mist de 
koekjes van mama ... Die zijn veel lekkerder!  
 
Als Cheng thuiskomt van de school vraagt ze: "Mama? Heb je koekjes gebakken 
vandaag?" 
 


