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Er was eens een kleine 
koning. Zijn naam was 
Jay Citizen de eerste. 

Jay C. I. was de hele 
dag bedroefd.
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Toen hij rondkeek, zag hij enkel 
egoïsme. Niemand zorgde voor 
zijn medeburgers. De kleine grijze 
koningen dachten alleen aan zichzelf, 
de grote grijze koningen waren nog 
erger. Toch was geen van de koningen 
gelukkig. 

Wat een vreselijke situatie! 

De kleine koning Jay C. I. wilde dit 
veranderen. Hij wilde iets doen voor 
zijn medeburgers: meer voor de 
kinderen, meer voor bedrijven, 
meer voor onderwijs, meer 
voor de armen en meer voor 
de lokale wijken.

En hij wilde 
ook lachen. 
Hij wilde plezier 
hebben in het 
leven, iets leren 
en deze wondere 
wereld ontdekken! 

Maar hoe kon hij, de kleine 
koning, dit in zijn eentje 
redden? 
Hij peinsde en 
peinsde ... en toen had hij 
opeens een idee!



“Waarom praat ik niet 
met de andere koningen 

die ook levens willen 
veranderen?” 

Dacht de kleine koning. 
“Leren van een ander is 
de sleutel tot succes,” 
vervolgde Jay C.I. met 

zekerheid. 

Dus vertrok hij op een 
lange reis om de andere 

koningen te bezoeken.

De cyaan gekleurde koningin zei:

“De grote persoon vraagt niet wat hun 
land voor hen kan doen, maar wat ze voor hun land 
kunnen doen. Dat is echte broederschap. Doe dit 

en je zult gelukkig zijn.”



Dat was een goede tip. Al huppelend vervolgde 
de kleine koning Jay C. I. zijn reis ...

“De man die de berg verwijderde, 
was dezelfde man die kleine stenen begon 

weg te dragen. Als we een eerste stap nemen, 
kunnen zelfs grote bergen worden overwonnen. 

We kunnen de doelen van de U.N bereiken. 
Vrede is mogelijk.”

De groene koning wist:



De rode koning 
adviseerde hem:“Hoe geweldig!” Dacht de kleine koning Jay C. I., 

“gewoon beginnen is de sleutel tot positieve 
verandering.” En zo reisde hij verder ...

“Verkoop op de markt hengels, geen 
vissen. Als de mensen leren vissen, leren 
ze zichzelf te helpen. Zelfhulp is onze 
plicht. Dit is vrijheid. Mensen die vrij 
zijn, beschermen rech tvaardigheid.”



De paarse koningin zei tegen hem:

“De grootste schat van een persoon 
zijn niet hun wereldse bezittingen. Hun 

grootste schat is hun karakter en persoon-
lijkheid. Hoe meer je karakter traint, 

hoe beter je de maatschappij kunt 
dienen.”

“Geweldig”, dacht Jay C. I., “dat helpt.” 
Met een glimlach op zijn gezicht ging de 
kleine koning verder ...



De blauwe koning wist:

“Een groot persoon leidt met 
recht en zonder voorkeur of vooroordeel.“ 

Leiderschap is alleen geloofwaardig als het dezelfde 
regels toepast op iedereen. Relaties en 
vriendschappen bepalen dit niet, maar 

alleen de wet.”

“Mijn karakter mijn hele leven trainen. Dat klinkt 
goed. Dit zal ons alert houden op de tegenslagen 
van onze medeburgers. ” Dacht Jay C. I. tegen 
zichzelf. De kleine koning reisde verder.



De oranje koning sprak:

“Waar je ook gaat, ga daarheen 
met je hele hart. Onthoud dat niets vanzelf 
komt en dat elke actie alleen waarde heeft 
als je het vrijwillig met je hele hart doet.”

Dit maakt samenleven veel gelukkiger, wanneer 
niet alleen aan vrienden de voorkeur wordt 
gegeven. Dezelfde regels voor iedereen gelden. 
Dat is een goed idee. Met dit idee veilig 
weggestopt, vervolgde Jay C. I. zijn reis ...



Jay C. I begon snel aan het in praktijk brengen van wat de 
koninginnen en koningen hem hadden aangeraden te doen.

Hij liet zijn mensen reizen, zodat ze hetzelfde konden 
beleven als hij. Ze moeten goed doen in de wereld en 

tegelijkertijd plezier hebben. Ze openden hun huis zodat 
anderen ze konden bezoeken. Ze creëerden regels waaraan 

hun bezoekers zich ook moesten houden. Het was leuk.

Plotseling keek de kleine 
koning Jay C. I op en kon 
zijn ogen niet geloven. 
In de verte zag hij een 
kasteel. Was hij al thuis?

Hij had vrolijk en 
moeiteloos de wereld 
rondgereisd en grote 
adviezen gekregen.



Op een dag kwamen alle koningen weer bij elkaar. Ze 
feestten de hele dag en de hele nacht en leerden van 
elkaar en leerden nog meer over elkaar. Ze gaven 

zichzelf zelfs een naam. Ze noemden zichzelf Jaycees, 
naar de kleine koning Jay C. I.

De andere koningen beseften dat ze veel hadden geleerd 
van de kleine koning Jay C. I. Ze waren veel gelukkiger 
omdat Jay C. I. niets voor zichzelf had gehouden. Hij had de 
geweldige tips met de andere koningen gedeeld. Elke dag 
maakten ze de wereld een beetje beter.



En omdat de bijeenkomsten zo geweldig waren, 
begonnen ze minstens twee keer per jaar 

conferenties te organiseren. 

Ze ontmoetten elkaar op het wereldcongres, op 
regionale conferenties, nationale conferenties en 

zelfs lokaal lukte het om platforms voor uitwisseling 
te creëren.

Eindelijk hadden ze een voordeel ten opzichte 
van de grote, slechte egoïsten! De Jaycees 

werden gelukkiger. Ze werden nog 
rechtvaardiger. Ze maakten hun landen 
kleurrijker en eindigden samen lachend.



We Believe:

•  That faith in God gives meaning and purpose 
   to human life

•  That the brotherhood of man transcends the 
   sovereignty of nations

•  That economic justice can best be won by free men   
   through free enterprise

•  That government should be of laws rather 
   than of men

•  That earth‘s great treasure lies in human 
   personality and

•  That service to humanity is the best work of life

Hieruit volgde hun 
waarden van 
toewijding.

Elke koning schreef 
hun gedachten op en 
samen creëerden ze 
hun geloofsbelijdenis:

www.jci.cc



We willen laten zien welke kracht JCI heeft. 
Wij zijn diversiteit die nergens anders in de 
wereld te vinden is. Ieder van ons spreekt 

niet alleen de officiële taal van zijn land, maar 
ook een moedertaal, een vadertaal, een 

regionale taal, een stamtaal.

Toon ze aan de wereld!

Help ons alstublieft ons kleine verhaal in 
zoveel mogelijk talen te vertellen. Vertaal 

deze tekst alstublieft in uw dialect en 
regionale taal:

www.littlekingjci.com




