
Waarom moeder Aarde de Zon 
wilde worden

en Zonnestraaltje de Aarde redde

Juma

Hallo, mijn echte naam is Naduah,
maar omdat ik het zonnetje in huis ben,
heb ik de bijnaam ‘Zonnestraaltje’.
Mijn achternaam is Drommel,
wat rijmt op…  …rommel.

Een verhaaltje voor grote en kleine mensjes.
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Naduah is graag thuis met de poes, hond en parkiet.
Fijn buiten spelen bij de skatebaan
of in de speeltuin met vrienden, 
is waar zij ook zo van geniet.

        

Vrolijk en aardig van aard voor mens en dier,
blij en betrokken, heeft altijd veel plezier.
Bruist van energie en is graag buiten in de natuur.
Een lief meisje, warm en puur.



Maar Naduah Zonnestraaltje Drommel
houdt niet van  rommel…
Zij houdt van netjes en schoon.
Dat vindt zij heel gewoon!

Op een dag bij het wakker worden herinnerde Naduah zich 
dat zij had gedroomd. 
Moeder Aarde was in Naduah’s droom verschenen en de 
tranen hadden over haar wangen gestroomd. 
Moeder Aarde vertelde hoe slordig de mensen met deze 
planeet omgaan,
het heeft haar zo doen schrikken, nu is zij helemaal ontdaan.



Moeder Aarde klaagde:
‘Ik voel mij verlaten, ziek, ongezond.
De mensen maken het nu wel te bont.
Op heel veel plekken op de Aarde is het vies, 
is het ongezond, ligt er rommel en afvalresten.
Hoe kunnen jullie mensen 
van de Aarde dit toch zo verpesten.
Waarom is het niet gewoon…SCHOON!!!’

Moeder Aarde is echt verdrietig. 
Heeft het daardoor heel erg koud,
denkt en zegt: ‘er is toch niemand
die van mij houdt…!
Misschien moet ik maar worden “de Zon”,
zodat ik mij lekker zelf warmen kon!’



Moeder Aarde zuchtte
en keek naar de dieren die vluchtten.
Naar een andere plek…, een andere boom…,
land…, water…,ergens heel erg schoon.


