1. Wat heeft je lichaam allemaal nodig om te werken?
2. Wat heb je nodig om je veilig en beschermd te voelen?
3. Wie heb je nodig in je leven?
4. Wat heb je nodig om je gewaardeerd te voelen?
Hoe weet je dat je belangrijk bent voor anderen?
5. Wanneer voel je je helemaal jezelf?

Dit is Christopher. Hij kan maar zichzelf
ontplooien, groeien als persoon en zich
gelukkig voelen door de mensen en dingen die hij broodnodig heeft.

5.

De ouders van Christopher zijn leerkracht.
Ze zijn dan ook heel blij dat Christopher
met plezier naar school gaat. Ze zijn extra
trots als Christopher met goede punten
naar huis komt.

ouders Christopher

Papa Christopher
Christopher heeft op deze foto een machete vast. Hij is er heel trots op dat
hij met een machete mag werken. Zijn
broertjes mogen dat nog niet, zij zijn te
jong. Zijn papa heeft hem geleerd hoe hij
daarmee moet werken.

4.

Christopher helpt zijn mama en papa
vaak. Zo gaat hij hout halen, helpt hij koken, enz. Hij helpt zijn ouders daar enorm
mee.

Christopher heeft zijn familie – vrienden
– de gemeenschap nodig in zijn leven.
Hij vindt het leuk om bij zijn familie te
zijn, met zijn vrienden te spelen en deel
te nemen aan de activiteiten van de gemeenschap.

3.

Christopher woont in een woning met
een dak van golfplaten. Dat is beter dan
een dak van riet. Dit was een grote investering voor de ouders van Christopher.

Christopher is bang van honden. Bij hem
in het dorp lopen de honden vaak los, ze
zijn niet getraind.

2.

Mama Christopher

1.

Brood speelt een belangrijke rol in het
leven van Christopher. De mama van
Christopher bakt (en verkoopt) brood.
Christopher kan niet tegen vechten

Genoeg water drinken is belangrijk om je
lichaam goed te laten werken. Christopher moet 1,5 km wandelen voor drinkbaar water.

Beweging is belangrijk voor je lichaam.
Christopher danst en voetbalt heel erg
graag. Het liefste doet hij dat met zijn
vrienden.

vrienden Christopher

