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8

om en Zoë vinden zondag een leuke dag, want op die 
dag zijn mama en papa thuis. Ze spelen verstoppertje, 

ze nodigen vrienden uit en iedereen heeft plezier. 

Vandaag heeft Zoë zich niet verstopt maar Minou, de poes 
van de familie, wel. De kinderen zoeken overal in de tuin 
maar kunnen haar niet vinden.

‘Minou, waar ben je?’

T
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De laatste tijd was de buik van Minou nogal dik. Mama had  
aan de kinderen uitgelegd dat ze ‘kleintjes verwachtte’.  
Tom en Zoë vragen zich af wat dat betekent. 

‘Hoe worden de kleintjes geboren? Komt iemand ze  
brengen? Of vallen ze uit de lucht?’

‘Ik heb Minou gevonden!’ roept Zoë.

Minou ligt onder de oude dennenboom.  
Vier heel kleine poesjes mauwen rondom haar.  
Een rosse, een zwarte en twee grijze. Mama fluistert:

‘Het zijn de kleintjes die ze in haar buik had.’

Zoë begrijpt het niet goed: 

‘Maar hoe komen die poesjes dan  
in de buik van Minou?’
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Hoe zitten wij  
in elkaar?
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          e kleintjes van Minou zijn op dezelfde manier gekomen als 
          jullie’, antwoordt papa. Hij legt het uit:

‘Een mens of dier is ofwel een meisje ofwel een jongen. Een 
meisje en een jongen hebben allebei een hoofd, armen en benen, 
ze eten en slapen op dezelfde manier, maar hun geslachtsdelen 
en hun lichaam zijn verschillend.

D‘
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Hoe zitten wij  
in elkaar?
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Het geslachtsdeel is het deel van het lichaam waarmee 
mensen en dieren kinderen kunnen maken.

Het geslachtsdeel van een jongen noem je een penis.

Een meisje heeft geen penis tussen haar benen maar een 
klein spleetje, ook wel schaamspleetje of vagina genoemd.’
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Een kindje maken
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  ama legt verder uit:

  ‘Als een man en een vrouw elkaar ontmoeten, kan het 
gebeuren dat ze verliefd op elkaar worden. Ze willen dan voor 
altijd bij elkaar blijven en samen kinderen krijgen.

Kinderen kunnen ook verliefd zijn. Ze geven elkaar kusjes en 
spelen samen. Als je groot wordt, is het anders: dan ga je zoenen 
en met elkaar vrijen.

M
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Een kindje maken
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De man en de vrouw zoenen en strelen elkaar en dat vinden ze heel fijn. 

Op dat moment kunnen ze een kindje maken. In de penis van de man 
zitten zaadcelletjes. Door te vrijen komt de papa met zijn geslachtsdeel, 
de penis, in het geslachtsdeel van de mama, de vagina. Hij brengt de 
zaadcelletjes met zijn penis naar een plaats in haar buik die we de 
baarmoeder noemen.’
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erwijl mama vertelt, gaat papa een vel papier en een 
        potlood halen.

‘Ik ga voor jullie tekenen wat er daarna gebeurt. Als de papa 
zijn zaadcelletjes heeft vrijgelaten in de baarmoeder van de 
mama, zwemmen deze met behulp van hun kleine staart naar 
een eicel. De zaadcel die daar als eerste aankomt, dringt door 
in de eicel van de mama. Op dat moment kan er een baby’tje 
beginnen groeien. Het baby’tje groeit goed beschermd in de 
buik van zijn mama.’

T 
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