
Héé, 



Hallo daar!





Ik sta al een hele tijd te zwaaien naar je. 
Had je me nog niet gezien? 

Ik wilde je wat vertellen! 

Je kent mij nog niet want ik ben nieuw. 
Pas geboren heet dat.

Ik ben een draakje omdat ik in 2012, 
in het jaar van de draak, geboren ben! 



Misschien ben jij wel een paard, een tijger of een aap.
Eigenlijk kruipen wij draakjes uit een ei. 

Xiao ou long noemen ze mij.

Wat een moeilijke naam hé. Noem me maar 
KLEIN DRAAKJE, 

daar luister ik ook naar hoor!



Kijk,
 ik heb zelfs twee verschillende vlaggen

 om naar jou te zwaaien. 

Een rode vlag met sterren van
China

en een rood-wit-blauwe vlag van 
Holland.

 Mooi hé! Door mijn twee vlaggen van twee landen
ben ik wel een beetje anders.



 
Want bijna alle draakjes in China hebben maar één vlag, die rode met 

prachtige sterren. 

Hun Papa’s en Mama’s zijn allemaal 
in China geboren.

Wij wonen wel in China 

en mijn moeder komt ook uit China.



Helemaal daar!



maar mijn vader komt uit een
                   ander land. 

         Uit Holland.

  Daar is hij
                 geboren.



Holland is een klein landje héééééél ver weg.

Er staan molens. 

Er bloeien bloemen die ze tulpen noemen.



 
En er zijn nog mensen die op 

houten schoenen lopen.

Die houten schoenen heten klompen.
 Ze zijn vaak geel van kleur. 

Hollanders,
 zo noemen ze de mensen die daar wonen.





 Hollanders houden van 
de kleur oranje. 

Als er feest is doen ze allemaal oranje kleren 
aan.

 Ze hebben er zelfs een liedje van:
 

Oranje boven, 
oranje boven,

leve de koningin. 

Hoe het verder gaat
 weet ik niet meer.



Alle kleintjes krijgen als ze net
 geboren zijn een muts op hun hoofd. 

Heb jij die ook op gehad?

Omdat ik een 
Chinees draakje ben, heb 

ik een rode Chinese 
muts gekregen. 

Die heb ik op mijn 
hoofd voor de kou. 

Kijk maar.



 
Maar hé, wat is dat nou? Zie je dat aan mijn voeten? 



Oranje sokken! 

Dat is toch niet chinees? 
Nee, dat is nou ook Hollands.

Mijn Hollandse Oma ging oranje sokjes voor mij breien!



 Dat deed ze met stokjes. 
Geen stokjes om mee te eten hoor..., 
nee, die stokjes noemt ze breinaalden!

Dat is heel moeilijk hoor. Gelukkig voor haar ben ik geen duizendpoot, 
anders moest ze er wel héél véél breien!



Weet je wat ik zo leuk vind, 
dat ik een beetje Hollander ben? 

Ze eten straks “beschuit-met-muisjes” 
omdat ik geboren ben. 

Dan doen ze daar allemaal. Ben maar niet bang hoor, want het zijn 
geen echte muizen. 

Zo noemen ze dat zoete beleg op het beschuitje. 

Als er net als ik een jongen geboren is eten ze dat met 
blauwe muisjes. 

Voor meisjes krijgen ze natuurlijk rose muisjes. 



En als er een prinsje of prinsesje
 geboren wordt zijn de muisjes oranje. 

O, ja, ze eten die beschuitjes 
niet met stokjes, 

maar met hun vingers. 





Weet je wat Hollanders ook nog doen? 

Ze zetten als je geboren bent je naam op een 
verjaardagskalender

 en die hangen ze in de WC. 

En als het dan je verjaardag is, 
sturen ze een verjaardagskaart. 

Leuk hé,
 zo denken ze ieder jaar aan je.

Zo is er nog véél meer te vertellen... 
Daarover hoor je een

 andere keer!



 
Ik ga nu slapen. 

Ik krijg een oranje slaapmuts op, zie je dat?



Welterusten! 
Dat zeggen allemaal als je gaat slapen. 

Dat is net zoiets als slaap lekker! 
of  

Good Night.
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