WERKBLAD 3
op het erf

Naam
Klas

tijdmachine
Tegen
Stel je voor: een tijdmachine
brengt je naar het erf in Paramaribo.
Coffie krijgt juist het bevel om Quaco
te slaan. Hoe reageer jij?

zeg ik

want

1. Kies 3 personen
- Vul hun naam in in de tekstballon en schrijf wat jij tegen hen wilt zeggen.
- Je mag ook duidelijk maken dat jij in de 21e eeuw leeft.
2. Verbind de tekstballonnen met een pijl aan de juiste persoon.
3. Schrijf in het vakje eronder welk antwoord je denkt te krijgen.

Ik denk dat

antwoordt:

Voor ik het wist had
Coffie mij vastgebonden.

Hierrrr, jij. Coffie, hang hem aan de
tamarindeboom. Vijftien keer!
Waarom doe je mij dit aan?

Coffie, alstublieft…
sla mij niet.

Masra, ik…

Komt er nog wat van, of
moet ik het doen? Sla!
Even gebeurde er
niets. Toen sneed
een vlijmscherpe
pijn door mijn lijf.

AAaaUUuuh!!!
Olijf, TANTE…
TANTE!

Coffie, niet
doen!

Laat hem stoppen met
gillen. Ik word er gek van.

Weg jij. Ik doe wat ik wil!

Nog vijf, ga door.

Wat Tegen
er daarna gebeurde, weetzeg ik
ik niet. In tantes hut kwam ik bij.
Ik wilde niet liegen, maar…

want

Maak die jongen onmiddellijk los. Hij is
veel te jong voor zoveel slaag. Dat weet u!

Domme jongen.
Waar bleef je nou?

Ik was
verdwaald,
tante.

Tegen

Een paar dagen later nam Kennedy
ons mee naar het fort, waar vreselijke
straffen werden uitgedeeld.

want

Wat gaat er gebeuren?
Coffie, zegt u alstublieft iets.

Ik denk dat
Ik denk dat

Doe alvast olie
op zijn borst.

antwoordt:
Jullie krijgen
het brandmerk
van Kennedy.

antwoordt:

Afua gilde het uit van de pijn en tranen
schoten in mijn ogen. Daarna was ik…

zeg ik

Een brandmerk meer of
minder kan mij niet
schelen. Eens ben ik vrij.

Hoezo?

