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Oma en ik Oma en ik zzitten bij de rivier.itten bij de rivier.

Ik pluk bloemen. Elke bloem heeft een eigen betekenis. Ik pluk bloemen. Elke bloem heeft een eigen betekenis. 
Een madeliefje staat voor liefde. Rode klaver voor geEen madeliefje staat voor liefde. Rode klaver voor gezzondheid. ondheid. 
En de dunne rietstengels aan de oever staan voor veerkracht. En de dunne rietstengels aan de oever staan voor veerkracht. 
Dat heeft oma geDat heeft oma gezzegd. Ik ga een krans maken van bloemen.egd. Ik ga een krans maken van bloemen.

Oma heeft een stuk stof, naald en draad mee. Ze borduurt Oma heeft een stuk stof, naald en draad mee. Ze borduurt 
een tafellaken.een tafellaken.
De rivier lijkt wel een spiegel: ikDe rivier lijkt wel een spiegel: ik z zie er de bomen en de bloemen in. ie er de bomen en de bloemen in. 
Misschien Misschien zzit de echte rivier wel onder het glanit de echte rivier wel onder het glanzzende oppervlak ende oppervlak 
verstopt? Zo gebeurt het ook weleens bij mensen.verstopt? Zo gebeurt het ook weleens bij mensen.

Rivier, wie ben je?Rivier, wie ben je?
Oma, wat is een rivier?Oma, wat is een rivier?  
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De rivier borduurt De rivier borduurt 
prachtige patronen en prachtige patronen en 
kronkelende motieven kronkelende motieven 
op het aardoppervlak. op het aardoppervlak. 
Hij rijgt verhalen aan Hij rijgt verhalen aan 
elkaar en verbindt elkaar en verbindt zzo o 
verschillende plaatsen, verschillende plaatsen, 
tijdstippen en mensen.tijdstippen en mensen.

zzegt egt 
oma.oma.
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Rivieren bevatten maar een heel klein deel van de voorraad Rivieren bevatten maar een heel klein deel van de voorraad zzoet water op aarde: oet water op aarde: 
slechts slechts OO,,OOOOOO2 procent! Dat is amper een theelepel vergeleken met een volle badkuip. 2 procent! Dat is amper een theelepel vergeleken met een volle badkuip. 
Maar toch Maar toch zzijn rivieren en hun stromende water altijd levensbelangrijk geweest voor ijn rivieren en hun stromende water altijd levensbelangrijk geweest voor 

            ons. Rivieren nemen ons mee op adembenemende ontdekkingstochten en             ons. Rivieren nemen ons mee op adembenemende ontdekkingstochten en 
               brengen ons weer thuis,                brengen ons weer thuis, zze brengen mensen samen, e brengen mensen samen, zze verleiden ons en e verleiden ons en 

                     jagen ons angst aan,                      jagen ons angst aan, 
                 z                 ze prikkelen e prikkelen 

                 on                 onzze fantasie. e fantasie. 
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Misschien borrelt hij op uit een onder-Misschien borrelt hij op uit een onder-
aardse bron of komt hij uit een kleine aardse bron of komt hij uit een kleine 
barst in een gletsjer, een drassig moe-barst in een gletsjer, een drassig moe-
ras of een stil meer. Een rivier kan ras of een stil meer. Een rivier kan 
zzowat overal ontstaan. Hij neemt een owat overal ontstaan. Hij neemt een 
aanloop, aaraanloop, aarzzelt even en zet dan elt even en zet dan 
met volle kracht met volle kracht zzijn reis verder!ijn reis verder!

Een rivier beEen rivier bezzoekt vele plekken. Woeste oekt vele plekken. Woeste 
wildernis en grote steden, dichte bossen wildernis en grote steden, dichte bossen 
en groene weiden, steppen en toendraen groene weiden, steppen en toendra,,s, s, 
bergen en dalen. Hij reist langs warme bergen en dalen. Hij reist langs warme 
en koude streken, stort en koude streken, stort zzich neer van de ich neer van de 
hoogste waterval en kabbelt rustig door hoogste waterval en kabbelt rustig door 
modderige moerassen. Hij slingert verder modderige moerassen. Hij slingert verder 
en verdwijnt soms ondergronds. Onderweg en verdwijnt soms ondergronds. Onderweg 
hakt hij valleien uit en neemt hij behakt hij valleien uit en neemt hij bezzink-ink-
sel mee naar sel mee naar zzee. Zo ontstaan er deltaee. Zo ontstaan er delta,,s: s: 
kleine eilandjes en stukken land waar de kleine eilandjes en stukken land waar de 
rivier uitmondt in rivier uitmondt in zzee. ee. 

Sommige rivieren komen samen en stromen Sommige rivieren komen samen en stromen 
als eals e,,ee,,n rivier verder. Ze brengen mensen n rivier verder. Ze brengen mensen 
en plekken samen op hun reis. De en plekken samen op hun reis. De NijlNijl, de , de 
langste rivier ter wereld, ontmoet ontelbaar langste rivier ter wereld, ontmoet ontelbaar 
veel mensen op veel mensen op zzijn 685ijn 685OO kilometer lange  kilometer lange 
tocht door Afrika. De op een na langste tocht door Afrika. De op een na langste 
rivier van Europa, de Donau, stroomt door rivier van Europa, de Donau, stroomt door 
tien verschillende landen en krijgt tien verschillende landen en krijgt zzijn ijn 
water uit nog negen andere landen. water uit nog negen andere landen. 
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DELTA

MONDING

Onder bruggen, door dammen - en Onder bruggen, door dammen - en zzo komt de rivier tot bij ons.o komt de rivier tot bij ons.  
Tot bij jou en mij, oma.Tot bij jou en mij, oma.  
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