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Yee moet vluchten - Middenbouw 
Een verhaal uit Myanmar anno 2021 

Geschreven door Christine Vlastuin, voorlichter stichting Bonisa 

 

Luister eens hoe stil het is! Yee ligt lekker te slapen op zijn matje op de grond. Hij is tien jaar oud 

en woont met zijn vader, moeder en oma in een houten huisje, in een land hier ver vandaan. Dat 

land heet Myanmar. Yee is erg moe van het werken op het land. Hij gaat namelijk niet naar 

school, maar werkt op de katoenplantage, net als grote mensen. In Myanmar hebben de mensen 

het moeilijk. Yee’s familie is arm, maar dat is niet het moeilijkste. De mensen in Myanmar zijn 

bang. Hun eigen soldaten beschermen hen niet, maar vechten juist tegen hen! Het is er erg 

gevaarlijk. Wat Yee en zijn familie niet weten en wat nóg moeilijker is: Ze kennen de Heere Jezus 

niet… Ze leven in angst voor de goden. 

De stilte van de nacht wordt verstoord door het geluid van vliegtuigen die dichterbij komen. Slide 2 

Ze zijn nog ver, maar… Kaboem! Boem! Boem! Boem! Boem! Kaboem! Yee schrikt wakker van de 

harde dreunen in de verte. Vader springt op en roept: ‘Snel het huis uit, de bossen in!’  Buiten 

schreeuwen de mensen van het dorp. Vader pakt Yee’s hand en moeder neemt oma in de arm. 

Oma heeft het dekentje waar ze onder lag te slapen in haar hand. Ze horen de vliegtuigen 

dichterbij komen. Snel, snel, het bos in! Weg moeten ze, het dorp uit!  Ze bereiken de eerste 

bomen. Wat is het lastig in het donker om de zien waar je loopt. Verder het bos in! Samen met de 

andere mensen van het dorp rennen ze voor hun leven. Flits. Kaboem, flits, boem, flits kaboem! 

Grond en stenen vliegen door de lucht. De vliegtuigen laten bommen vallen. Met een plof laten 

Yee, zijn vader, moeder en oma zich plat op hun buik vallen. Yee ziet dat het bos voor zich verlicht 

wordt. Als hij achterom kijkt ziet hij vuur. Het dorp staat in brand. ‘Zou dat ons huis zijn?’, denkt 

Yee. Het geluid van de vliegtuigen wordt zwakker. Kinderen huilen. Vader gaat terug naar het dorp 

om de schade te bezien. Het dorp staat in brand, ook het huis van Yee… Slide 3 

Wat zijn de soldaten van Myanmar gemeen en gevaarlijk! Het leger is de baas geworden in het 

land en wil niet naar de regering en de ministers luisteren. Die zijn gevangengezet. Veel mensen 

willen niet dat het leger de baas is omdat het dan slecht gaat in het land. Die mensen worden 

zomaar doodgeschoten. Vanuit vliegtuigen gooit het leger bommen op dorpen.  

In het dorp blijven kunnen ze niet. Alle huizen zijn verbrand en de vliegtuigen zullen vast 

terugkomen. Slide 4 Yee, zijn vader, moeder en oma, lopen met de andere mensen van het dorp 

een stukje verder het bos in. Ze zien bijna niets in het donker. Ze moeten wachten tot het licht 

wordt. Vermoeid leggen ze zich neer op de kale grond. Zonder matje, zonder iets. Slide 5 

Gelukkig heeft oma wel haar dekentje. Daar rolt ze zich in. Uitgeput vallen de mensen in een 

onrustige slaap. Yee droomt van vliegtuigen en bommen. Na een tijdje gilt hij het uit. Vader schudt 

hem wakker. ‘Stil, Yee, je droomt! Word eens wakker!’ Yee begint te huilen. Het was maar een 

droom, maar toch is het ook echt gebeurd eerder deze nacht. Wat voelt Yee zich ellendig. ‘Waar 

moeten we heen? Wie zal ons helpen? Zullen de goden ons beschermen of zijn ze boos op ons?’ 

Slide 6 Ze moeten door de bergen en de bossen lopen totdat ze bij de grote rivier komen. Aan de 

overkant van dat water zullen ze veilig zijn. Dan zijn ze in een ander land. Daar vliegen de 

vliegtuigen met bommen niet over. Yee en de mensen uit zijn dorp zijn op de vlucht. Ze zijn 

vluchteling geworden. Elke dag lopen ze een stukje verder door het bos. Wat moeten ze eten en 
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drinken? Ze drinken water uit beekjes en riviertjes. Ze eten paddenstoelen die in het bos groeien. 

Slide 7 Natuurlijk alleen paddenstoelen die niet giftig zijn en die je kunt opeten. Yee helpt mee om 

ze te zoeken.  

De mensen slapen gewoon op de grond. Overdag lopen ze steeds een stuk door het bos. Berg 

op, berg af. Boven hen vliegen groene papegaaien. Ze lijken hen uit te lachen met hun kreten. 

Slide 8 Ze vliegen in groepen van de ene boom naar de andere. De kleine kinderen worden 

gedragen op de ruggen van moeders. Oude mensen worden ondersteund door mannen. Yee kan 

gewoon zelf lopen. Hij helpt goed mee. Ook zoekt hij naar goede slaapplaatsen.  

Kijk, daar in die rots is een groot gat. Yee loopt er heen. Het is een grot. Slide 9 Hier kunnen ze 

vannacht goed slapen. ‘Papa, kijk eens, een grot!’ Vader komt naar Yee toe en kijkt naar binnen. 

‘Goed gedaan, jongen!’, zegt vader. De mensen gaan op de grond zitten om uit te rusten. Slide 10 

In de bomen boven hen slingeren en krijsen de apen. Yee gaat sprinkhanen vangen voor het 

avondeten. Ook zoekt hij wormen. De kinderen hebben honger. Ze hebben de laatste dagen veel 

te weinig gegeten. Yee doet goed zijn best om zoveel mogelijk diertjes te vangen zodat ze die 

later boven een vuurtje kunnen roosteren. Andere kinderen en ook grote mensen zoeken naar 

diertjes en eetbare paddenstoelen. Gelukkig hebben ze aan het eind van de middag zoveel dat 

iedereen genoeg te eten heeft.  

Slide 11 Als Yee de volgende dag wakker wordt, regent het heel hard buiten de grot. Hij gaat naar 

de ingang en ziet het regenwater in kleine beekjes langs de opening van de grot stromen. 

Iedereen blijft vandaag binnen. Zo kunnen ze niet verder lopen. Aan het einde van de middag 

wordt het droog. De zon gaat zelfs schijnen. Slide 12 Bloemen in allerlei kleuren gaan open. Yee 

heeft lang genoeg in de grot gezeten en gaat naar buiten om naaktslakken te verzamelen voor het 

eten. Die liggen na de regen voor het grijpen. Slide 13 Yee heeft al snel een schaal vol met 

slakken. Mama is erg blij met zoveel eten. Yee ziet zwart van de modder. Met water uit een 

stroompje wrijft hij de modder van zijn armen en benen af. Moeder en een andere vrouw maken 

een vuurtje en koken de slakken en paddenstoelen die anderen verzameld hebben. Even later 

zitten ze heerlijk te eten. Wat is iedereen blij met de maaltijd!  

 

De volgende dag is het nog steeds droog. Ze kunnen weer lopen. Zo gaat de tocht steeds verder 

door de bergen. Ze komen steeds dichterbij de rivier en dus dichtbij het andere land. Op een keer 

regent het wel twee dagen achter elkaar. Gelukkig hebben ze de avond ervoor een grot gevonden. 

Tijdens de regen kunnen Yee en de anderen de grot niet uit om eten te zoeken. En als ze al eten 

zouden vinden, kunnen ze geen vuur maken nu het zo hard regent. Wat krijgen de mensen een 

honger! Slide 14 De kleine kinderen huilen om eten. Yee probeert zich goed te houden. Als het 

droog is gaan ze eerst eten verzamelen en een maaltijd maken. Wat is het fijn dat ze kunnen eten! 

Daarna lopen ze verder.  

 

Slide 15 Vannacht slapen ze dichtbij een klein riviertje. Een prachtig plekje om je te wassen. Yee 

gaat met andere kinderen zwemmen. ‘Pas op voor krokodillen, Yee.’ waarschuwt moeder. Het is 

heerlijk om te zwemmen, te wassen en te vissen tegelijk. Met zijn handen vangt Yee kleine vissen. 

Die eet hij gelijk op. Dat kan bij deze visjes. Wat fijn om vis te eten! In een schaal verzamelen de 

kinderen visjes voor het eten. Wat een overvloed! Ze gaan naar de kant en gieten de visjes uit de 

schalen over in een pan. Net als Yee met zijn schaal terug het water in wil om er meer te vangen, 

roept moeder ineens: ‘Stop!’ Met haar vinger wijst ze naar het water. ‘Daar zwemmen twee 

krokodillen!’ Slide 16 Een stukje verderop glijden twee paar ogen over het water. Het is uit met de 

pret. Hier kunnen ze het water niet meer in!  
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Yee gaat met andere jongens het bos in om paddenstoelen te zoeken. Ze horen het gekrijs van de 

apen boven hen in de bomen. De apen volgen de jongens en lijken met hun krijsen ergens voor te 

waarschuwen. Yee plukt door. Zijn schaal is bijna vol. Juist als Yee zich bukt om een paddenstoel 

te plukken, staat hij oog in oog met een slang. Slide 17 ‘SSSSSSSSSSSSSSSSS’, hoort Yee en 

hij ziet het tongetje in en uit de bek van de slang gaan. Yee blijft verstijfd van schrik staan. Het 

gebeurt in een fractie van een seconde. De slang kronkelt naar voren, spert zijn bek open en bijt 

Yee met zijn vlijmscherpe tanden in zijn arm. Yee gilt, schudt de slang van zich af en laat de 

schaal met paddenstoelen op de rots kletteren. Wat een pijn! Hij rent naar moeder. ‘Ik ben 

gebeten! Ik ben door een slang gebeten!’, roept hij. Iedereen schrikt. Vader rent op hem toe en 

pakt Yee’s hand om de beet te bekijken. Slide 18 ‘Wat voor slang was het?’, vraagt vader. ‘Hij 

was zwartgevlekt en zijn onderkant was geel.’ Vader zuigt aan de wond. Zo kan hij het gif dat 

misschien in de wondjes zit, eruit halen. Hij zuigt en spuugt, zuigt en spuugt. In Yee’s hand zitten 

twee gaatjes. Vader spoelt zijn mond goed met water. Heel goed houdt vader in de gaten of de 

wond rood en dik wordt. 

Hé, wat is dat nu? Plotseling komt er een groepje mannen en vrouwen aan gelopen. Slide 19 Ze 

dragen bananen, zakken rijst en medicijnen. Verbaasd kijken de vluchtelingen naar de mensen. 

Slide 20 Een van de mannen neemt het woord: ‘Wij zijn jullie vrienden en komen jullie helpen in 

de naam van onze Koning en Zaligmaker, de Heere Jezus. Wij hebben eten voor jullie en 

medicijnen. Slide 21 Wij helpen vluchtelingen. Onze dokter zal de gewonden helpen. Yee’s vader 

kan zijn ogen en oren niet geloven. Zijn er mensen gekomen om te helpen? In de naam van 

Jezus? Dit moeten Christenen zijn, daar heeft hij wel van gehoord maar hij weet eigenlijk niet wat 

ze geloven. Hij vraagt: ‘Wilt u eerst naar de hand van mijn zoon kijken? Hij is gebeten door een 

slang.’ De dokter gaat op een steen zitten. Yee laat zijn hand zien. De arts onderzoekt de wondjes 

en zegt dat het geen gifbeet is. Ze neemt wat zalf en smeert het in de gaatjes. Dat prikt, maar Yee 

is flink. Daarna doet ze er een verbandje om en zegt: ‘Nu zal ik tot onze God bidden en vragen of 

Hij de wond wil genezen.’ Yee is dit niet gewend, maar doet naar haar voorbeeld zijn ogen dicht. 

Eerbiedig bidt ze voor Yee en zijn wond. Yee is gerustgesteld. Slide 22 Een man bidt voor en met 

andere mensen. Ook oma en andere mensen worden onderzocht en verzorgd. Slide 23 

Even later ruiken ze de heerlijke geur van gekookte rijst. Wat lekker! Slide 24 Ze hebben al weken 

geen rijst meer gegeten. Tijdens het eten vertelt een meneer uit de Bijbel. De mensen luisteren 

goed. Dit hebben ze niet eerder gehoord.  

De volgende dag komen ze eindelijk, eindelijk, bij de grote rivier aan. Slide 25 Aan de overkant ligt 

een ander land. In bootjes worden de vluchtelingen naar de overkant van het water gebracht. Yee 

zit met vader, moeder, oma en nog een paar mensen in een boot. Als ze uitstappen zijn ze niet 

meer in het land Myanmar maar in een ander land. Hier kunnen de soldaten van hun eigen leger 

niet komen en mogen de vliegtuigen niet vliegen. Nu zijn ze eindelijk veilig. En ze zullen straks 

nog meer uit de Bijbel horen van de Christenen die hen opvangen! Slide 26 
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Nodig  

ons uit voor een boeiende presentatie. 

No Gespreksvragen: 

1. In welke klas zit Yee? 

2. Wat gebeurde er met zijn dorp? 

3. Voor wie moest Yee vluchten? 

4. Yee hoopte dat de goden hen zouden beschermen. Bid jij weleens of de Heere jou wil 

beschermen? Waartegen?  

5. Wat maakt het bidden tot goden en het bidden tot de Heere anders?  

6. Wat voor een hulp kregen Yee en de mensen van zijn dorp aan het einde van het verhaal? 

7. Aan wie zou jij kunnen vertellen over de Heere Jezus in jouw omgeving? 

8. Hoe kun jij mensen in nood helpen? Noem concrete voorbeelden voor dichtbij en ver weg.  

 

Verwerking: 

A. Open opdracht: Maak een tekening over het verhaal.  

B. Groepswerk: Poster maken (tekst + tekeningen) 

Stel dat jullie uit Nederland zouden moeten vluchten. Jullie zouden een paar weken 

geen elektriciteit hebben. 

 

1. Yee kon niets meenemen omdat hij plotseling moest vluchten. Welke drie losse 

voorwerpen zouden jullie meenemen als jullie een minuut hadden om te vluchten?  

2. Met wat voor hulp van andere mensen zouden jullie blij zijn? 

3. Wat kunnen jullie voor kinderen zoals Yee doen?dig ons uit voor een boeiende 

presentatie. 

 

 

 

Help de christelijke gemeente in het grensgebied met Myanmar praktische hulp geven.  

Bij de hulp geven zij het Evangelie door.  

 

€ 10,- per voedselpakket (voor enkele dagen)  

€ 5,- voor verband en medicijnen 

€ 5,- voor een tentdoek 

Voer met uw klas of school actie voor Myanmarese vluchtelingen of kies een ander project van 

Bonisa dat China-gerelateerd is. 

  

Nodig ons uit voor een boeiende presentatie. 

 

Voor informatie stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl 

mailto:voorlichting@bonisa.nl
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