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Als je een zaadje in de grond stopt, 
als je het voldoende water geeft,
en als het dan genoeg zon ziet, 
groeit het later uit tot iets.

Wat het zaadje dan wordt  
‒ een bloem, struik of een boom ‒ 
hangt af van het soort zaadje.

Zo werkt dat  
bij bomen en  

planten. 

Simpel.



Ben je slim, sportief of muzikaal,
hou je van rekenen of ben je sterk met taal, 
dol op avonturen of ’t liefst normaal?
Wat wil je later worden? Het kan allemaal!

Bij ons mensen is dat niet zo simpel.
Daar maakt het soort zaadje eigenlijk niet zoveel uit.
Wat je later wordt, heeft vaak te maken met wáár je 
bent geboren,             wat je kunt en wilt.



Er was eens een jongen die  
Sempeta heet, hij is geboren  
in Kenia, een land waar de zon  
veel schijnt.

Sempeta wil later maar 
één ding worden: 
voetballer!
De beste van het veld. 
De beste van het land.

De beste van de wereld. 



Tot die ene dag,
die dag dat zijn  
grote droom  
in duigen viel.

Op weg van school naar huis struikelde Sempeta. 
Au.
Hij viel op de grond en voelde meteen dat het mis was.
De val was niet eens zo hard, maar deze pijn had hij 
niet eerder gevoeld.

In de verte hoorde hij een ziekenauto 
steeds dichterbij komen. 
Dit was niet goed.



De dokter stond aan de rand van zijn bed.
‘Je hebt broze botten, daar kun je niks aan doen.  
Je bent ermee geboren en dat betekent dat ze veel 
sneller kunnen breken, zoals nu.
Bij alles wat je doet moet je vanaf nu extra 
voorzichtig zijn.’

Daar lag hij dan, in het kleine ziekenhuis. 
Buiten hoorde hij zijn vriendjes voetballen. 
Dat zou hij nooit meer kunnen doen.
Hij zou nooit de beste van de wereld  
kunnen worden. 

Sempeta wist niet dat zijn ogen zo veel tranen 
konden maken. 



Als de stengel van 
een bloem knakt, is 
ze niks meer waard.

Ze kan het water niet meer tot in  
de blaadjes opzuigen en de dorstige 
blaadjes zullen loslaten, tot er niks 
meer van over is. Er is ook geen 
andere bloem die haar kan helpen.

Mensen kunnen elkaar 
helpen om overeind te 
komen, de ander weer 
rechtop te zetten
en kunnen zélfs weer 
leren lopen.

Gelukkig is dat bij 
mensen anders. 



‘Misschien kan ik scheidsrechter worden, of 
voetbalcoach,’ glimlachte Sempeta toen zijn tranen 
waren opgedroogd.

De dokters hadden hun best gedaan om 
zijn benen weer te laten lopen. 
Met hulp van andere mensen kon 
Sempeta ook weer gewoon naar school.



‘Meester?’ zei Sempeta 
op een ochtend. 
‘Ik wil dokter worden!’

De kinderen in de klas moesten lachen, want 
niemand wilde dokter worden.
Alleen profvoetballer, meester of een rijke boer.
En een dokter op krukken konden ze zich ook 
niet voorstellen.

De meester keek hem aan en wenkte hem naar 
voren te komen. 
Sempeta deed zijn best om zo vlug mogelijk met 
zijn krukken voor de klas te staan.

‘Ik wil dat jullie 
allemaal goed 
opletten,’ zei de 
meester streng. 



Hij legde een geknakte bloem op tafel.
‘Kijk, deze bloem lijkt misschien 
waardeloos … maar wacht.’
Uit zijn bureau nam hij een schaar en hij 
knipte het geknakte deel eraf. 

De kinderen in de klas 
hielden hun adem in.

‘Ziezo,’ zei de meester, ‘ik heb de bloem geholpen, 
zodat ze weer water kan drinken. 
Dus met een beetje hulp kan zelfs een gebroken 
bloem weer bloeien!’



De meester zette de bloem in een glas water. 
Een meisje uit de klas riep:
‘Sempeta was ook gebroken, maar dankzij een 
beetje hulp van anderen kan hij weer lopen!’

De kinderen klapten in hun handen en Sempeta 
gloeide van trots. 
De meester lachte: ‘En hij kan zelfs …



... dokter worden!’ 

Wilt u ook kinderen zoals Sempeta steunen? 

Dat kan op allerlei manieren. U kunt eenmalig of 

structureel doneren, vrijwilliger worden of zelf een actie 

starten. Ga naar lilianefonds.nl/help-mee en kijk wat u 

kunt doen. 

Maak samen met ons het verschil voor kinderen met een 

handicap.

Dit is het verhaal van Sempeta, een jongen 

uit Kenia die ervan droomt om dokter te 

worden. Zodat hij kinderen kan helpen 

die, net als hij, een handicap hebben. Om 

Sempeta’s toekomstdroom uit te laten 

komen betaalt het Liliane Fonds zijn 

schoolgeld en medische zorg. 
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