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Dit boek gaat over het lijf van:



Hallo, ik ben Jens. 
Ik ben 9 jaar en woon in 
een fi jne straat waar je 
nog lekker buiten kunt 

spelen.

Dit is mijn oma Gerda. 
Ze zit op de bank voor ons 

huis met onze papegaai Koko. 
Hij is al 34 jaar oud. Koko kan ook 

praten. Vaak roept hij: 
„Pas op politie“ dan schrikt 
iedereen en hebben wij lol.   

Dit is onze hond 
Gijs. Hij wil met 

Miep spelen. Miep 
is de poes van onze 

buren.

Dit ben ik

Dit zijn mamma en pappa. 
Zij zetten de vuilnis buiten. 

Wij scheiden ons afval. 
Dat is beter voor het milieu.
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Miep wil niet spelen. 
Ze houdt niet van opdringerige 
honden, ze gaat er 
liever vandoor.

Dit is kater Karel, 
het vriendje van Miep. 
Hij is heel lief en wij 

aaien hem vaak.

Mijn nichtje 
Ellen en haar vriendinnen 

Sanne en Samira, spelen met 
hun poppen.

Mijn 
beste vriend 

Farid heeft een 
nieuwe jeep met 

afstandsbediening. 
Cool!

Mijn zus Nienke en haar 
vriendin Melanie zijn aan 

het elastieken.
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School

Amir is de vader van Farid. Hij is de omheining 
aan het repareren. Alle buren helpen elkaar. Vorig jaar 

hebben we hem een konijnenhok cadeau gegeven dat 
 wij zelf hadden gemaakt.

Karel en Miep 
eten samen uit 

een bakje.

Onze pony heet Fleur 
en onze ezel Harry. 

Wij rijden er vaak op, 
Ze vinden het lekker om 
geborsteld te worden. 

Vandaag is Melanie aan de 
beurt. Wist je dat Fleur 
het Franse woord voor 

bloem is?

Mijn tante 
Ellen praat met haar 

vriendinnen. Ze kwamen 
net langs met de auto. 

Ellen is zwanger en haar 
baby zal binnenkort geboren 

worden.

Dit is onze tuin. 
Farid en ik spelen een potje 

badminton. 

Dat is mijn school. Ik ga graag 
naar school. Ik zit al in groep 6. Mijn 
lievelingsvakken zijn rekenen en gym. 

Volgend jaar ga ik naar het VWO.
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Zo leven wij
Vandaag gaan we barbecuen. Mamma 

grilt maïskolven, kip en in folie verpakte 
aardappelen. Daarbij heeft zij een lekkere 
salade met lente-uitjes gemaakt. Ik krijg 
al honger. Ik zal haar gaan helpen als ik 

klaar ben met het potje badminton.

Mijn oma Gerda praat 
met de opa van Farid. 

De opa van Farid heet Basil. 
Koko roept: ‘Pas op politie! 

Pas op politie!‛

Gijs begraaft een 
bot. Zou hij die ooit nog 

terugvinden?
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ogen
Dit is mijn lijf
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Met 
mijn 

ogen zie ik 
de stad.

Met 
mijn oren hoor ik 

Gijs blaffen.

Mmmm, 
met mijn neus 

ruik ik lekker eten.

Ik 
maak een 

tekening voor 
Farid. Dat doe ik 

met mijn armen en 
mijn handen.

Mijn benen en 
voeten gebruik ik bij het 

voetballen.

Met 
mijn mond eet ik 

een banaan.
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Het skelet geeft ons lijf  
stevigheid.

Zelfs de kleinste plekjes in ons lichaam worden door 
bloedvaten bereikt. Bloedvaten vervoeren de bloedlichaampjes. 
Net zoals auto‛s die door straten rijden, vloeit het bloed door 

ons lichaam. 

Zo ziet mijn lijf er van binnen uit
Het 

skelet 
bestaat uit 

allerlei botten.

Het 
bloedvatenstelsel 

bestaat uit 
bloedvaten 
en bloed.

Kijk, 
dit zijn een 

paar organen. 
Zij krijgen alle 

belangrijke 
voedingsstoffen 

via het bloed.
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Het hart is 
een soort pomp, 

het pompt bloed 
door het hele 

lichaam.

Onze hersenen werken als een 
computer. Zij slaan herinneringen op en 
sturen ons gevoel zoals honger en dorst 

hebben en bang of vrolijk zijn .

De longen zijn een groot 
ventilatiesysteem. 

Zij fi lteren de 
zuurstof die we 

inademen en 
sturen het naar 
de bloedvaten 

voor verder 
vervoer.

Het maag-
darmkanaal is een soort 
machine die het voedsel 

maalt zodat ons lichaam het 
makkelijker kan verteren. 

Als je eet komt het voedsel 
in de maag terecht, waar 
het fi jn wordt gemalen. 
Het gaat dan naar de 

darmen die de waardevolle 
voedingstoffen eruit halen. 

De voedingsstoffen worden 
dan via het bloed naar de 

organen gestuurd.

De lever lijkt op een 
grote zuiveringsinstallatie 

en fi ltert het bloed. 
Zo wordt ons bloed 

weer  schoon.
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Ons lichaam bestaat uit cellen 
en cellen zijn net huizen...

Dit is de wereld.
En dit is mijn 

lichaam

Net zoals Europa een deel 
van de wereld is, is een orgaan, 
zoals ons hart, een deel van ons 

lichaam.

Wanneer we dichterbij kijken dan zien 
we een plaats. Hé, dat lijkt op onze buurt!
Een orgaan is net zoiets als een buurt die 

uit huizen en straten bestaat. Cellen zijn de 
huizen die bereikbaar zijn via de bloedvaten, 

net als de straten in een buurt. Zij zijn 
de basis voor elke vorm van leven.

We weten 
nu wat meer 

over ons 
lichaam en 

onze organen, 
maar waar 
bestaan die 
organen uit? 

Het antwoord 
is makkelijk: 

ons hele 
lichaam bestaat 

uit cellen. 
Maar waar zijn 
die cellen dan? 

En wat doen ze? 
Zij zijn belangrijk 

om te leven, 
kijk maar.
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Dit is ons huis en hiernaast zie je de 
keuken. 

Dit zijn cellen. De kleine mannetjes 
zijn de hulpjes van de cellen. Hiernaast zie 

je hoe de hulpjes de cellen verzorgen. 
Ze maken het eten klaar, ze houden de cel 

schoon en herstellen wat er kapot is gegaan.

Zie je? 
Het leven in de 
cellen lijkt veel 

op ons dagelijkse 
leven. Cellen 

hebben energie 
nodig, het afval 
moet verwerkt 
en er moeten 

reparaties worden 
gedaan. Wat wij 
iedere dag in ons 

huis doen, doen de 
hulpjes in de cellen 

ook.

Mamma kookt, Nienke brengt het afval 
naar buiten en pappa maakt de voordeur.
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Hart

Hersenen Longen

Maag

Darmen

Lever

Het maakt niet 
uit naar welk orgaan je 

kijkt, alle organen bestaan 
uit cellen. En alle cellen 

werken op dezelfde manier. 
De cellen worden voorzien 

van alles wat zij nodig 
hebben via de bloedvaten.

Alle cellen zijn hetzelfde
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Cel
hulpjes

Vi

tam
inehulpjes

Vo

eds
elbezorgers

Nu gaan we de dagelijkse gang van zaken 
in de cel onder de loep nemen. We zien drie 

verschillende soorten hulpjes die de cellen 
verzorgen. Elke cel wordt door zijn eigen 

hulpteam onderhouden.

Wij wonen in de cel en zijn er 
altijd. Wij koken, poetsen en als 

het nodig is repareren wij de 
cel. De voedingsstoffen die wij 
nodig hebben worden gebracht 

door de voedselbezorgers en de 
vitaminehulpjes.

Wij brengen eten uit het 
maagdarmkanaal. Wij vervoeren 

grote voedingsstoffen via de 
bloedvaten naar de cellen en 
geven deze aan de celhulpjes.

Wij brengen de 
vitaminen vanuit het 
maagdarmkanaal naar 

de cellen. Vitaminen zijn heel 
belangrijke kleine voedingsstoffen. 

Zonder vitaminen is er geen 
energie.
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Kijk eens in 
mijn maag, zo 

ziet het er bij 
jou ook uit als je 
honger hebt.

Als je honger hebt dan 
hoor je ons in je buik 

knorren omdat we willen 
eten. De hersenen merken 

dat en sturen een 
signaal: het honger-
gevoel. Maar de vita-
minehulpjes zijn zó 

klein dat de hersenen 
ze niet horen.

Wij hebben 
honger.

Stuur eens 
wat te eten.

Vooruit, roep mee. 
We willen eten.

Het lukt niet. 
Wij zijn te klein, 
ze horen ons niet.

Ik heb honger!

We hebben een potje 
gevoetbald. Dat was leuk.

In de rust knorde opeens mijn maag, 
ik had honger.

Knorrr

We hebben 
vitaminen nodig!

Eten!!

Op dit moment 
is alles op.
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Hier, 
eet een koekje.

Let op! Je merkt het niet als je 
celhulpjes geen werk hebben. Je 

moet er zelf op letten dat ze altijd 
genoeg vitaminen krijgen zodat ze 

hun werk goed kunnen doen.

Zijn er ook vitaminen bij? 
De celhulpjes wachten al.

Roep eens 
héél hard om 

vitaminen.

Kijk wat er nu in mijn buik gebeurt. 
Door het koekje hebben de voedselbezorgers 

het druk gekregen.

Dat kunnen wij niet. 
Wij zijn we veel 

te klein.

Jammer 
genoeg niet, 
in het koekje 
zitten geen 
vitaminen.

Dankjewel!
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Kom hier hulpjes, 
pak de vitaminen en breng 

ze snel naar de cellen!
Jipppie!

Nu 
zijn we weer 

blij!

Het geheim van de banaan

En Kijk 
nu eens 
in mijn 
buik.

Na het voetballen heb ik een banaan genomen. Mamma zegt 
altijd dat bananen gezond zijn. Hmmmmm, lekker!

Super!
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 Hart

Longen

Lever

Arm

Hersenen

Voet

Hoera!

Kijk, 
de kleine hulpjes 

rennen naar de bootjes 
en gaan met veel plezier 

op weg.

Ogen
We wachten 
al op jullie!

Eindelijk kunnen 
we weer leveren.
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Hart

Vertel eens, als jullie niet gehoord 
worden, hoe merkt Jens dan dat 

er iets niet klopt?

Nou, hij voelt 
het niet meteen, 

maar na een tijdje 
wordt hij ziek. Zonder vitaminen 

kunnen we niks 
repareren!

Wow, dank je, we zaten 
al op jullie te wachten!

Hoe voedsel en vitaminen naar de    
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Hart

Nu ben ik weer 
sterk genoeg om het 

dak te herstellen.

Kijk hoe gelukkig 
de vitaminehulpjes 
zijn met de banaan! 

Elke cel in ons lichaam 
heeft een taak, die 

ervoor zorgt dat een 
bepaald orgaan goed 
werkt. De hartcellen 

zorgen voor het pompen 
van het bloed door het 

lichaam.
Dankjewel. 

Nu kan ik weer 
koken.

Waar bleven 
jullie?

We hadden eerst 
alleen een koekje, we 

moesten op de gezonde 
banaan wachten.

 cellen gaan

21



Super! Nu heb ik geen 
honger meer en 

al mijn hulpjes zijn 
tevreden!

Oh, dat is best erg. De groene celhulpjes krijgen dan geen 
eten meer en worden te slap om te werken. Na een tijdje 

wordt het lichaam ziek.

Zeg, kennen jullie het 
verhaal over scheurbuik?

Scheurbuik?

Nee, wat is dat?
Scheurbuik was vroeger 

een gevreesde ziekte onder 
zeemannen. Vitaminen zijn 
belangrijk om gezond te 

blijven.

Vitaminen zijn van levensbelang !

Hey Jens, 
dat was cool!

Jens, wat gebeurt 
er eigenlijk als je 

helemaal geen 
vitaminen eet?

Ja, precies, wat 
gebeurt er dan?
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Scheurbuik – 
of: De vloek van de 

zeevaarder
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We zijn in Spanje in het jaar 1661. 
Kapitein Sanchez en zijn bemanning gaan 

een grote zeereis maken. Ze willen 
onbekende zeeën ontdekken. Ze slaan grote 

voorraden water en scheepsbeschuit in. 
En ook voer voor de scheepshond. 

Dan kiezen ze het ruime sop.

Brokjes 
voor de 

hond

beschuiten Water

Water
beschuiten
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Hetzelfde schip met dezelfde bemanning tien weken 
later: de zeelieden hebben een vreemde ziekte. Ze hebben 

last van bloedingen en hun tanden en haren vallen uit. 
Niemand weet hoe dat komt. Ze hebben nog meer dan 

genoeg scheepsbeschuit en water. Niemand heeft honger. 
Maar elke dag worden ze zieker en zwakker. Kapitein 

Sanchez probeert zijn bemanning te helpen, kan niet meer. 
De enige aan boord die niet ziek is, is de scheepshond. 

Ze zijn wanhopig.

Jij bent de 
enige die nog niet 

ziek is.

Water
beschuiten

25



Eindelijk ontdekt kapitein 
Sanchez aan de horizon een klein 

eiland. Ze gooien het anker uit. Met 
een laatste krachtinspanning klimmen 

ze in de sloepen en gaan aan land. 
Op het strand leven vriendelijke 

mensen die meteen helpen.
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De mensen helpen met het verzorgen van 
de zieken en gewonden. Ze geven veel groente en fruit aan 

de bemanning. Na een paar weken gaat het al veel beter met de 
zeelieden. Iedere dag hebben zij minder klachten en voelen zij 

zich sterker. Het opperhoofd is blij dat de zeelieden beter 
zijn en geeft een groot feest. Iedereen viert feest en heeft 

plezier. Ze dansen uitgelaten rondom het kampvuur.

27



Het bevalt de bemanning uitstekend 
op het eiland. Maar ze missen toch ook hun familie en 

willen graag weer terug naar huis. De mensen helpen hen  
bij het inladen van water en voedsel. Ze laden veel fruit 
en groente in. Deze keer worden ze niet ziek. Tijdens de 
lange terugreis krijgt niemand meer last van de vreemde 

ziekte. Bij aankomst in de thuishaven sluiten ze, hun 
familie in hun armen. Wat hebben we van dit verhaal 
geleerd? Honden krijgen geen scheurbuik en groente 

en fruit hebben de zeelieden gered.
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Zeg Jens, waarom heeft de hond geen 
scheurbuik gekregen?

Nou simpel: scheurbuik komt door tekort aan 
vitamines. Honden en de meeste andere dieren kunnen 

zelf, in hun eigen lichaam, vitamine C maken. Vitamine C is 
een van de belangrijkste vitamines. Kijk maar eens in de cel 
van een hond, dan zien jullie wat ik bedoel! Daar is genoeg 

vitamine C voor de celhulpjes.
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Het lichaam 
van mensen kan 

zelf géén 
vitamine C maken. 

Zo ziet het in 
onze cellen uit als 
we geen vitamine 
C binnenkrijgen. 

Alle hulpjes worden 
moe en zwak en zij 

verwaarlozen de cellen. 
De cellen krijgen 

scheurtjes en 
barsten.

En kijk wat 
er gebeurt als 
we dan weer 

vitamines nemen: 
Alle celhulpjes 
worden blij en 
hebben weer 

genoeg energie om 
hun werk goed te 

kunnen doen.
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Waarom de hond niet ziek werd

Ja, precies, hoe komen 
we aan die vitaminen?

Bijna alle dieren kunnen 
vitamine C maken. Dat is een 

belangrijke vitamine die nodig is 
om te kunnen leven. 

Mensen moeten er 
altijd voor zorgen 

dat hun lichaam 
voldoende voedsel 

krijgt waar 
vitamine C in zit. 

Dan blijven 
we fi t.

Dat is geweldig, 
dan worden de 

hulpjes van Gijs 
nooit ziek.

Cool!

Zeg Jens, wat kunnen we doen 
om onze cellen gezond te houden?

Nou vrienden, dan zal ik 
jullie laten zie welk voedsel echt 

belangrijk is!

Nou ja, in elk geval 
niet door vitamine C 

tekort.
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tomaten

avocado‘s

pruimen

bananen

maïs

watermeloen

pinda‘s

abrikozen

druiven

citroenen

grapefruit
bonen

worteltjes

perziken

Voedsel voor jullie cellen !

honingmeloen

broccoli

kersen

aardbeien

kruisbessen

rode 
bietjes

frambozen

kiwis 

peren

paprika

bloemkool
rettich

radijsjes

knofl ook

snijbiet

augurken

limoenen

In deze soorten groente 
en fruit zitten veel vitamines 

en zij zijn nog lekker ook!
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mango‘s

uien

ontbijtgranen

vis

havermout

rijst

kip

melk

 volkorenbrood

noten

pompoenen

sinaasappels

aardappelen

appels

ananas

sla

spinazie

lente-
uitjes

bosbessen

zwarte bessen rode kool

bleekselderij

knolselderij chinese kool

erwten

volkoren 
granen

lam

kalkoen

honing

sinaasappelsap

vruchtenthee

eieren

ik hou van 
vitamines
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School

Als de cellen fi t zijn,

Tante Ellen heeft een 
baby gekregen. Het is een 

meisje! Ze wandelt trots met 
haar vriendin en haar baby 

 in de wagen.

Nu kunnen we erop uit! 
We gaan buiten rijden!

Pas op 
politie!

Farid‛s vader brengt 
een sinaasappel-

boompje.
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Als we gezond zijn, voelen we ons fi jn. 
Let altijd op de voeding die je cellen 

nodig hebben. We hebben nu een 
kleine moestuin gemaakt. Zo kunnen 

we over een tijdje onze 
eigen vitaminen oogsten!

is het lichaam gezond!
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Deze paginas zijn voor jou! 

Maak een omtrek van 
je hand en kleur hem met 
je kleurpotloden, stiften of 
verf. Of maak een leuke 
kleurrijke tekening.
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Wat denk je? 
Welk voedsel bevat veel vitaminen? 
Zet een kruisje in het vakje!
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Zoek de verschillen!
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Kleur het fruit. 
Weet hoe dit fruit heet? 

Schrijf dan de naam eronder.
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Vul de puzzel in. De oplossing vind je door de genummerde letters 
uit de puzzel in de genummerde vakjes onderaan in te vullen.

40

Zo heet mijn zus

Hoofdstad van Oostenrijk

Kromme, gele vrucht

Waterdier

Ziekte van zeelieden

Blaasinstrument

Voornaam van de schrijfster van dit boek

De kater van de buren

Ademhalingsorgaan

Door onze aders vloeit...

Gestreept dier uit Afrika

Aan je benen zitten je...

Spijsverteringsorgaan

De oplossingen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

24 6 26

2

18 10 12 25

15 22

17

4

14

5 16

20 11

319 9

7

21

23

1

8
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Fruitsalade is niet alleen gezond maar ook erg lekker! 
Je kunt er bijna alle soorten vers fruit voor gebruiken. 
Dit recept is eenvoudig:

Voor 2 personen:
 2 bananen 
 2 middelgrote appels
 2 kiwi‛s
 300 g. druiven
 2 sinasappels

4. Verhit de boter in een bakpan. Als de boter 
is gesmolten, voeg je de amandelsnippers toe. 
Rooster deze in de bakpan totdat ze goudbruin 
van kleur zijn. Blijf steeds roeren! Voeg er 
tenslotte een beetje suiker aan toe.

5. Laat de amandelsnippers 
afkoelen en strooi ze dan 
over de fruitsalade.
Klaar!
Smakelijk eten!

 

1 beker volle yoghurt
1 bekertje slagroom
200 gr amandelsnippers
1 theelepel boter
1 beetje suiker

1. Was de appels en 
de druiven en pel de 
sinasappels, kiwi‛s en 
bananen. Snijd het 
fruit in stukjes. 
Vraag je moeder 
of een andere 
volwassene om je 
daarbij te helpen.

2. Doe de stukjes fruit 
in een kom. Giet de 
yoghurt erbij en schep 
alles voorzichtig door 
elkaar met een grote 
lepel. Je moeder kan 
alvast de slagroom 
kloppen. Als de 
slagroom stijf is, 
dan kan deze door 
de fruitsalade 
worden geschept.

3. Zet de kom minstens 
10 minuten in de 

koelkast.

Recept voor fruitsalade
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Wie kan zelf 
vitamine C maken?                

Kruis aan!
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1. Haal de pitjes 
uit de appel.

2. Laat de pitjes een paar dagen 
op de vensterbank drogen. 3. Doe ze in een glas 

water en laat ze een 
nacht wellen.

4. Maak de volgende 
dag de bloempotten 
klaar: vul ze tot 
aan de rand met 
potgrond. De grond 
moet vochtig zijn, 
maar niet nat.

5. Maak vier of vijf 
gaatjes in de aarde van 
elke pot. Leg daarin de 
pitjes en bedek ze met 
aarde.

6. Na een tijdje 
zullen de pitten 
ontkiemen.

Alles wat je nodig hebt is een appel, een schaaltje, een paar 
aardewerken bloempotten, potgrond en een glas water.

7. Het duurt heel lang 
voordat de plantjes echt 
groot worden, soms zelfs 
een paar jaar. 
Een appelboom is een 
vriend voor het leven!

Plant je eigen appelboom!
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Cellen - 
Het geheim van het leven

Ons lichaam bestaat uit 
miljoenen cellen. Dat vind 

je misschien vreemd, 
want wij zijn groot en 
zij zijn klein.

Dit boek legt uit hoe 
belangrijk gezonde cellen 
zijn en hoe wij ze gezond 
kunnen houden.

Onze cellen en ons dagelijks 
leven hebben meer met elkaar 

te maken dan op het eerste 
gezicht lijkt!

Dr. Rath Education Services B.V.




