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Der wie ris in 
lytse kening. 
Syn namme wie Jay 
Citizen de earste. 
Jay C. I. wie de 
hiele dei drôvich.

www.littlekingjci.com
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Fertaal dizze tekst asjebleaft yn jo dialekt en regionale taal.
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Doe‘t hy om seach, seach hy allinnich 
mar eigenik. Gjinien soarge for syn 
mede ynwenners. 
De lytse grize keningen tochten 
allinnich oan himsels, de grutte grize 
keningen wiene noch slimmer. Dochs 
wie gjinien fan de keningen lokkich. 

Wat in freeslike situaasje! 

De lytse kening Jay C. I. woe dit 
feroarje. Hy woe wat dwaan foar syn 
mede ynwenners: mear foar de bern, 
mear foar bedriuwen, mear 
foar ûnderwiis, mear foar de 
earmen en mear foar de 
lokale wiken.

En hy woe ek 
leitsje. Hy woe 
wille hawwe yn 
it libben, wat 
leare en dizze 
bjusterbaarlike  
wrâld ûntdekke! 

Mar hoe koe hy, de lytse 
kening, dit yn syn ientsje 
rêden? Hy tocht nei en 
tocht nei ... en doe‘t hie hy 
ynienen in idee!



“Wêrom praat ik net mei 
de oare keningen dy‘t ek 
libbens wolle feroarje?” 

tocht de lytse kening. 

“Leare fan in oar is de 
kaai oant sukses,” tocht 

Jay C.I. mei wissichheid. 

Dus gie hy fuort op in 
lange reis om de oare 

keningen te besykje.

De ljocht blauwe keningin sei: 

“In grut persoan freget net wat har lân 
foar harren kin dwaan, mar wat sy kinne dwaan 
foar har lân. Dat is echte bruorskip. Doch dit 

en do sille lokkich wêze.”



Dat wie in goede tip. Mei in sprong yn syn stap 
gie de lytse kening Jay C. I. wer op reis. “De man dy‘t de berch wei hat 

helle, wie deselde man dy mei lytse stiennen 
begûn. As wy mei de earste stap begjinne, 

kinne sels grutte opdrachten wurde 
oerwinne. Wy kinne de doelen fan de 

U.N berikken. Frede is mooglik.”

De griene kening wist: 



De reade kening 
advisearre him: “Hoe moai!” tocht de lytse kening Jay C. I., 

“gewoan begjinne is de kaai oant positive 
feroaring.” En hy reisde wer fierder ...

“At the market, sell fishing rods, 
not Ferkeapje op de merk fiskersstôkken, gjin 
fisken. As de minsken leare fisken, leare sy 
himsels te helpe. Selshelp is ús plicht. Dat is 

frijheid. Minsken dy frijheid fiele, 
beskermje earlikens.”



De paarse keningin sei tsjin him: 

“De grutste skat fan in persoan 
is net har wrâldse besittingen. Har grutste 
skat is har karakter en persoanlikheid. Hoe 

mear dast do karakter ûntwikkelst, hoe better 
do de maatskippij kinne tsjinje.”

“Geweldich”, tocht Jay C. I., “dat helpt.” 
Mei in glimke op syn gesicht gie de lytse 
kening fierder ...



De blauwe kening wist: 

“In grutte persoan liedt mei 
in rjochtse hân en sûnder foarkar of oardiel. 

Liederskip is allinich leauwenswurdich as it deselde 
rigels ta past op elkenien. „Net relaasjes en 
freonskip bepale dit, mar de wet allinich.”

“Myn karakter myn hiele libben ûntwikkelen. Dat 
liket goed. Dit sil ús weitsjend hâlde op tsjinslach 
van ús mede ynwenners.” fertelde Jay C. I. 
tsjin himsels. De lytse kening reisde fierder ...



De oranje kening spruts:

“Wêrsto ek nei ta giets, gean 
mei dyn hiele hert. ûnthâld dat neat fan 
ússels komt en dat elke aksje allinne in 
wearde hat, asto it frijwillich en mei 

dyn hiele hert dochtst.”

Dit makket it tegearre libben in soad lokkicher, 
wannear net allinnich oan freonen de foarkar jûn 
wurdt. Deselde rigels foar elkenien. Dat is in goed 
idee. Mei dit idee feilich wei stoppe, reizget Jay 
C. I. wer fierder.



Jay C. I. begûn fluch oan it yn praktyk bringe fan wat de 
keninginen en keningen him hiene advisearje te dwaan. Hy liet 

syn minsken reizen, sadat sy itselde koene belibje as hy. 
Sy moatte goed dwaan yn de wrâld en tagelyk wille hawwe. 

Sy iepenen har hûs sadat oaren harren koene besykje. 
Sy betochten rigels dêr`t har besikers him ek moasten hâlde. 

It wie geweldich.

Ynienen seach de lytse 
kening Jay C. op en koe 
syn eagen net leauwe. 
Yn de fierte seach hy in 
kastiel. Wa hy al thús?  

Hy hie bliid en sûnder 
iennige muoite de wrâld 
rûnreist en hie grutte 
advizen krigen.



Op in dei kamen alle keningen wer by elkoar. Sy feesten 
de hiele dei en de hiele nacht en learden fan elkoar en 

learden noch mear oer elkoar. 
Sy joegen himsels ek in namme. Sy neamden himsels 

Jaycees, nei de lytse kening Jay C. I.

De oare keningen besefte dat sy in soad geleard hiene fan 
de lytse kening Jay C. I. Sy wiene mear lokkicher omdat 
Jay C. I. it neat foar himsels hie hâlden. Hy hie de 
geweldige tips mei de oare keningen dield. 
Elke dei makken sy de wrâld in bytsje better.



En omdat disse oerlizzen sa geweldich wiene, begûn 
sy op syn minst twa kear per jier byienkomsten te 
organisearjen. 

Sy treffe elkoar op it wrâldkongres, op regionale 
byienkomsten, nasjonale byienkomsten en sels lokaal 
slagge it om platfoarms foar útwikseling te meitsjen.

Einlings hiene sy in foardiel oangeande de grutte, 
minne eigeniks! De Jaycees waarden lokicher. 
Sy waarden noch earliker. Sy makke har lân 
kleurryk en de minsken lake wêr mei elkoar.



Wy leauwe: 

•  dat it leauwe yn God it libje miening en in doel jout, 

• Dat de bruorskip fan de minske de soevereiniteit fan    
  naasjes te boppe giet, 

• Dat ekonomyske rjochtfeardigens it bêst kin wurde 
  wûn troch frije minsken oant middel fan frij 
  ûndernimmerskip, 

• De oerheid fan wetten moat wêze en net fan minsken, 

• De grutste skat fan ‚e ierde yn minsklik persoanlikheid
  leit en 

• Dy tsjinst oan de minsklikheid it bêste wurk fan it 
  libben is.

Hjir út folge in etyk 
fan tawijing. 

Elke kening skreau 
har tinzen op en 
tegearre makken sy 
har leauwe.

www.jci.cc



Wy wolle sjen litte hokker krêft JCI hat. Wy 
syn ferskaat dy nearne oars yn de wrâld te 

finen is. Elk fan ús sprekt net allinne de offis-
jele taal fan syn lân, mar ek in memmetaal, in 

heitetaal, in regionale taal, in dialekt. 

Litte wy dat sjen!

Help ús asjebleaft ús lytse ferhaal yn safolle 
mooglik talen te fertellen. Fertaal dizze tekst 

asjebleaft yn jo dialekt en regionale taal. 
Do kinst de tekst hjir fine:

www.littlekingjci.com




