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Egel in nood 
Jonge nieuwkomers denken samen na 
 
Transcript 
LK: Maar nu jongens, moet je ‘ns even kijken. Want, ik heb iets gezien en dat is een probleem van 
een egel. Kijk maar eens even hier. 
Ad: Egel!  
LK: Deze egel, ik laat het ook even op ‘t filmpje zien, kijk, deze. 
Je: O mijn god!  
LK: Wat is er aan de hand? Wat zou jíj doen als je dít ziet? Wat zou jíj doen, en jij en jij? Ik zet ‘m even 
hier neer.  
Je: J’t zien! 
Ad: D’as auauau! Hier. (wijst op zijn rug) 
LK: Ja, zou die egel pijn hebben? 
Ad: Ja! 
Je: Ja. En dat is t op dat ie zo, ie daar (wijst omhoog). Dan deze eh deze hier (wijst op rug), autsj.  
LK: Oké. Ayo, wat zou je doen, als je dat zag?  
Ayo: Helpen.  
LK: Helpen?  
Je: Neehee! (kijkt naar Ayo en naar LK). Je kan niet pakken!  
LK: Nee? (kijkt verbaasd)  
Je: Je kan niet pakken. Is prik. 
LK: Oh. En dan? (kijkt rond)  
Ad: Pakken (en gebaart met ene hand rond andere hand). 
Ayo: Bloed. (tegelijk met Ad) 
LK: Ja, dan krijg je misschien wel bloed. Wat dacht jij, Adam?  
Je: (tegelijk met LK, tegen Ayo) Zo, tjukketsjukke (doet prikgeluid na). Wil je niet! 
Ad: Wat in de aandoen in jouw hand. En dan pakken. 
LK: Is dat een goed idee?  
Ad: Jaaaa! 
Ay en Je: (knikken) 
Je: Ja, moet iets zo (gebaart om zijn hand) en dan …  
Ad: En dan… 
Je: …pakken. Dan ga je (maakt kommetje met zijn handen en ‘zet egeltje neer’). 
LK: Oh, dus je moet handschoenen aandoen (maakt ook gebaar om haar hand).  
Ad: Ja! 
LK: En dan moet je ‘m… 
Ad: Pakken. 
LK: Pakken. 
Ad: Ja. 
Je en Ayo: knikken. 
LK: Zou de egel dat fijn vinden?  
Je: Nee.  
Ayo: Ik denk ja. 
LK: Oh. 
Ad: Nee. 
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Ayo: Ja. 
LK: Ayo, Ayo denkt ja. 
Ad: A mi nee. 
LK: Mi? 
Ad: Ik. 
LK: Jij denkt nee (tegen Ad). Ayo, waarom vindt de egel dat fijn? 
Ayo: Omdat ze dat… 
Ad: Da’s nee. 
LK: Maar Ayo denkt ja. Waarom vindt de egel dat fijn? 
Je: Want is bang. En dan hij ga zo (doet oprolbeweging). 
Ad: Rondje. 
Ayo: Hij gaat zo (ook oprolbeweging).  
Je: Rondje. 
Ayo: Hij gaat rondje. 
LK: Hij gaat zich oprollen. 
Ayo: Ja. 
Ad: Nee. 
LK: Ja! Hij maakt een rond... Maar kan dat nu? (wijst op de foto) 
Ad: Neeee. 
LK: Nee. Maar als je de egel gaat pakken? 
Ad: Ja. Dan is eh rond. 
LK: Dan kan d’ie zich rond maken.  
[…Het gesprek dwaalt even af naar toen de kinderen zelf bloed hadden…]  
LK: Maar luister, ik ga de egel pakken met een handschoen, want anders krijgen we bloed.  
Ad: Ja. 
LK: En dan?  
Ad: Pakken.  
LK: Wat moet ik dan met de egel? (tegelijk met Ad) 
Ad: Pakken, pakken, pakken. 
Je: En daarna maken huis. En daarna gaat binnen huis. 
LK: De egel in je huis? 
Je: Ja, je maak huis. Zo, je maak zjie boom en dan hij maak huizen. (gebaart erbij) 
LK: Je moet… 
Je: En maak ehm blaadjes. 
Ad: Blaadjes. 
LK: Aha, ik moet een huis maken voor de egel. 
Ad en Je: Ja! 
Je: En dan een blaadje. 
LK: Blaadjes erbij? Waarom? 
Je: De eten. 
Ad: Dan… (tegelijk met Je) 
Ad: Nee, voor slapen (gebaart erbij) 
Je: Ja, en dan eten blaadjes. 
LK: De egel gaat de blaadjes eten, of de egel, wat zeg jij dan (tegen Ad)? Jij gaat zegt de een slapen. 
Ad: In/en/eh? de blaadjes. (slaapgebaar) 
LK: Hij gaat slapen in de blaadjes? 
Ayo: Ja. 
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Ad: En eten kleine … (gebaart met duim en wijsvinger) 
LK: Oh, hij gaat… wat gaat’ie? 
Ayo: En die eg… 
Ad: Kleine boelie 
Ayo: En die egel gaat eten 
Ad: Kleine blblblup? 
Je: Of blaa…  
LK: Kleine blblblup? (lachend) 
Je: (lacht) 
Ayo: Eten. (zachtjes) 
LK: Wat is kleine blblblup? 
Ad: (lacht hard). Ik weet ‘t niet. 
 
 


