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Eemol an der Zäit gouf et ë klengen Kinnek. 
Deen Numm war Bürger éischt. 

Jay C. I. war den ganzen Dag traureg.



Ronderëm him ass hien eenzeg Egoist. Keen 
huet sou seng Frënn gelieft. Dei klenge 
kaarme Kinneginne ginn u sech selwer an 

och méi grau geduecht. An trotz dësem war 
kee Kinnek glëcklech. 

Waat fir een horror!

De klenge Kinnek C. I. wollt dat änneren. 
Hien wollt eppes fir seng ähnlechen 
maachen : méi fir d' Kanner, méi fir 

d'Ekonomie, fir d'Formatioun, méi fir 
d'Aarm, méi fir d'Ëmwelt.



An hien wollt och laachen. Hien huet och 
Spaass ze léieren, Saachen ze léieren an 

dës wonnerbar Welt ze entdecken. 
Awer wéi konnt hien alles eleng maachen. 

Hien huet ugefaangen ze denken an ze 
reflekteiéren …

a vläit eng Idee kënnt him !



« Firwat ass et net mat anere Leit, déi och 
eppes änneren ? » huet sech den klengen 

Kinnek gefrot. 
«D'Léiere vueneen ass de Schlëssel zum 

Erfolleg», Jay C. I. war sécher.

Hien huet op enger laanger Rees nach anere 
Kinneken opgemaach.



D' blo-gréngen Kinnigin erzielt him :

Dir braucht vill vun Iech selwer a waat 
e bësse vu verschidden anneren 

erwaart. Fro net wat är land Kann fir 
iech maachen ma frot wat dir maache 
kënnt fir äert land. Et ass Brudder. 
Maacht dat, a da sidd dir Glécklech. 



Et war eng grouss Païf. Alles friedlech, de 
klenge Kinnek Jay C. I. huet säi wee weider 

gemaach.



Dee deende bierg beweegt ass deejei-
negen, deen unzefänken mat den eischte 
schrëtt begleede kënnen och an groussen 

aufgaben da kënne mir et fäerdeg bréngen. 
Mir kënnen D' Ziler vun der UNO errechen. 

Fridden ass méiglech.  

Dei gréngen Kinnek wousst :



« Et ass schéin » gedacht de klenge Kinnek 
Jay C.I., «Fir unzefänken ass de schlëssel 

fir eng positif verännerung. » 

An hien geet weider op sengem Wee.



Verkaaft net Fësch op den Maart 
awer e Fangelen. Wann d'Leit léieren 

fësch, léiere se, wei et eleng geet. 
Hëlleft, Hëllef ass eis Pflicht . Et ass 

d'Fräiheet. Dei fräaigesot och 
garantéiert Gerechtegkeet.

De roude Kinnek huet him dëse Gemengrot 
proposéiert:



« Wonnerbar », Jay C. I., «mengt et 
hëlleft. »

Hien huet säi Wee lächelleft gemaach...



D'Wuer sinn net de gréisste schatz 
vun engem mann. Perséinlechkeet 

charakter sinn seng gréisste schatz. 
Wat dir méi de charakter bilden, wat 

besser ass, kënnt dir d'Gemeng 
déngen. 

D'flackt Kinnigin erzielt him :



«D'helleger formatioune fu charakter. 
Et ass gutt. Et behënnert eis alarm fir 
d'misère vun eisem kollegen» seet de 

Jay C.I an de klenge kinnek ass op sengem 
wee gangen….



Wien ass, deen edett ass mat de 
gerechtegueet, no räferenz oder 

virurteel. Autoritéit ass gla wierdeg 
wann et déisel wecht regelen fir all. 

Hutt net bezéiungen a fréndschaften 
bestëmmen awer nëmmen d'recht.

De bloe kinnek huet souzessoen:



Dést mécht d'koexistenz vill méi friddlech, 
wann een net privileg huet wéi déi frëm. Déi 
selwecht regele fir all et ass eng gutt iddi. 

Mat der iddi a senger tasch huet de 
Jay C.I op sengem wee weider gespilt.



Den orange kinnek seet:

Wou och wou dir gitt, gitt mat all 
dengem häerz. Denkt näischt aus der 
Reischregioun an alles wäertvoll wann 

dir et mat gudden häerz mécht.



Opeemol war de klenge kinnek iwwerrascht. 
Op weitem geseit hein seng Buerg! 
War hien wierklech erëm doheem? 

Mat freed a frendlos huet hien d'Welt 
getraff an hien hat gutt Berodung kritt.



Jay C. I. séier implementéiert wat 
d'Kinnigin an de Kinniken geéiert hun. 

Hien huet seng leit reesen fir d'leit ze 
fillen, wat hien wat hien gefaart hat. 

Si mussen och eng besser welt maachen 
a genéissen. Si huet haiser opgemaach, 
fir anerer Léit ze besichen, regele fir 

d'besucher feststellen. 
Si hunn esou vill spaass.



Déi aner Kinneken bemierken datt si och 
vill vum Kierche Kinnek Jay C. I. geléiert 
hunn. Si waren will méi glécklech well, Jay 

C. I. hat näischt fir hien gehal awer huet all 
déi gutt Berodung mat den anere Kinneken 
iwwerholl. All Dag hunn si d'Welt e bësse 

besser gemaach.



All Kinneken sin zesummen. Si hunn de 
ganzen Dag an d'ganz Nuecht bäihuelen 
a léieren méi vun eneen a vun anneren. Si 

ginn selwer souguer säin Numm. Si ginn den 
numm vun den klengen Kinnek Jay Cityen 

éischt genannt einfach Jaycees.



A wéi d' Versammlung 
sou schéin ass, begleede 

se op Konferenzen 
organiséiren a 

versammlung op manst 
zweemol am Joer. 

Am Weltkongress, 
während dem vum 

nationalem Konferenzen 
an och an hiren Emwelt 

fannen. Si sin Raumfaart 
fir den Austausch.



Endlech hun si all Virdeel iwwert de grouss 
a groen Egoisten. 

Si ginn ëmmer méi frëndlech. Si ginn méi 
gerecht. Si maachen hir Land ëmmer méi 
multicolour an am Schluss laachen si all 

zesummen.





Si sin erfollegräich an eng Ethik vum 
Engagement. 

All Kinneken schréiwen seng Gedanken an 
zesummen forméieren säi Kreditt:



Mir gleewen:

• Dat gleewen vu Gott zum liewen huet seng 
wierklech Bedeitung, 
 

• Déi mënschlech Bruderschaft  
transeidéiert d'souveränitéit vu  
natiounen, 

• Dass d'fräiheet vu Privatpersounen fir 
d'Wirtschaft besser d'wirtschaftlech 
Gerechtegkeet garantéiert,  

• Dës autoritéit muss op gesetz baséieren 
an net op Arbitrargewalt  

• Dass déi mënschlech Persoun dei  
wäertvollst vu räichtum ass, 

• An datt d'Menschheet d'noble Wierk vu 
engem liewen ass.



Mir wëllen d'Kraaft vum JCI zesummen 
brengen. Mir sinn d'Diversitéit déi d'Welt net 

wësst. Jiddwer vun eis schwätz net nemmen déi 
offiziell sprooch vun eisen Land, mee och eng 
Mammesprooch oder Schwéngesprooch, en 
régionale Sprooch, en Vernacular Sprooch 

weisen et.

Weise mer hinen daat!
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