Mama bakt in de keuken eitjes. Ze maakt het ontbijt
klaar. Finn maakt zijn broer wakker om naar school te
gaan. Hij toont zijn broer Sam hoe hij zelf zijn jas aan kan
doen.
Ik heb zelf mijn jas aangedaan!

Sam en Finn kruipen in de bakfiets. Mama springt op de
fiets. Ze vertrekken naar school.
Wat wordt het krap om de bakfiets te delen.

Finn loopt op de speelplaats naar zijn vrienden.
Hij vraagt of ze samen een kamp gaan bouwen.
Oh nee! Yannis en de andere kinderen bouwen
op ons plekje al een kamp.
Kunnen jullie nergens anders naartoe?
De andere kinderen willen niet weg. Finn wordt boos.
Dit is ons plekje!
Kom, we maken hun kamp kapot.

Ze trekken een paar takken uit het kamp. Yannis huilt en
loopt naar de meester.
De meester vraagt om geen ruzie meer te maken.
Hij vraagt hoe ze het kunnen oplossen.
Een vriend van Finn stelt voor om samen een groot kamp
te bouwen.
Dat is een goed idee!
Vinden jullie dat ook?
Alle kinderen roepen: ja!
Ze gaan het grootste kamp ooit bouwen.

De schoolbel gaat. Mama wacht op Finn en Sam aan de
schoolpoort. Finn vertelt over de ruzie.
Mama is fier omdat ze samen het kamp bouwden.
Ze geven een groepsknuffel.
Zullen we even stoppen bij de deelkast?
Eens kijken of er iets leuks in zit.
Finn ziet een fotoboek staan. Hij is benieuwd.
Ze nemen het boek mee naar huis.

Sam, kom je mee in het fotoboek kijken?
Er staat een meisje op.
Het leven van Jeanne in Congo, staat op het boek. Het is
een fotoboek over een meisje in Congo.
Sam en Finn kijken welke avonturen ze beleeft.

Jeanne wordt wakker en hoort vogels fluiten.
Mbote wereld!

Laat mij eens kijken of je tanden goed
gepoetst zijn.
Jeanne giechelt als haar mama in haar mond kijkt.
Ze haast zich naar school. De dag op school begint met
klusjes. Iedereen moet samen klusjes doen.
Samen klusjes doen gaat sneller dan alleen.
En het is veel leuker.
Het is heel warm. Jeanne heeft dorst.
Gelukkig heb ik mijn drinkbus mee.

De vriendin van Jeanne is haar drinkbus vergeten.
Jeanne deelt haar drinkbus.
Safia heeft stofjes mee. Op de speelplaats maken Safia
en Jeanne poppenkleertjes. Safia leert Jeanne hoe ze iets
nieuws kan maken.

De school is uit. Jeanne loopt snel naar huis.
De mama van Jeanne bakt iedere week brood.
Ze doet dit samen met de andere vrouwen uit het dorp.
Ze hebben een grote oven.
Om vuur te maken in de oven, hebben ze takken nodig.
Jeanne moet mee takken helpen zoeken.
Moet ik echt helpen?
Ik speel liever met mijn vrienden.

Help maar mee takken zoeken.
Samen is het leuker dan alleen.

Na het zware werk hebben ze een lekkere maaltijd
verdiend.
Vandaag eten we moambe!
Mmm, lekker!
De kinderen uit de buurt eten ook mee.
Iedereen is welkom.
Na het eten is het bedtijd.
Jeanne wordt wakker en geeuwt.
Vandaag gaan we naar de kerk.
Ik mag mijn mooiste kleedje aandoen.
Oma heeft het gemaakt.
Jeanne neemt zelf een stoel mee naar de kerk.
Er zijn niet genoeg stelen.
Ze deelt haar stoel met haar mama.
De kerk is mijn favoriete plek.
We bidden en zingen met iedereen uit het
dorp.
Finn en Sam zoeken naar Jeanne op de foto.

