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D’r was ‘rs een kloine kôning. 
Z’n naam was Jay Citzen de eerst.
Jay C.I. was de hêle dag beloord.



Toen ie om z’n oigen heen keek zag ie 
alllienig maar oigenbelang. Gienien zurgde 
d’r voor een aar. De kloine groize kôninge 
dochte alliendig maar an hullie oigen. De 
grôte groize kônin ware nag erger. Toch 

was gienien van de kôninge gelukkig.

Wat een vreiselijke toestand!

De kloine kôning Jay C.I. wou dut 
verandere.Hai wou wat doen voor de mense 

om ‘m heen, meer voor de  joôsies, meer 
voor de bedroive, meer voor de skoôle, 

meer voor de arme mense en meer voor de 
buurtskappe.



En hai wou ok  lache. Hai wou lol hewwe in 
’t leven, wat lere en deuze wondere wirreld 

ontdekke.

Maar hoe kon hai, die kloine kôning dat in 
z’n ientje beskiemanne? Hai prakkezeerde 

en prakkezeerde ….. 

en toen had ie inienen een idee.



Weerom gaan ik niet ‘rs prate met de are 
kôninge die ok levens verandere wulle? 

Docht de kloine kôning. Lere van een aar 
dat is de sleutel nei succes, wist Jay.C.I. 

heêl zeker.

Dat hai ging een onwois end op roet om de 
are kôninge op te zoeken.



De cyaan kleurde kôning zee:

Een groôt mens vraagt niet wat zoin land 
voor hum doen ken, maar wat of hai voor 
zoin land doen kenne zou. Dat is echtr 

broederskap. Doen dut en je zelle 
gelukkig weze.



Dat was een goeie reid. Al hippend ging de 
kloine kôning vedder met z’n rois.



De man die de berg oproôdde, was 
dezelfde man die kloine stiene begon weg 

te dragen. Al neme we de eerste stap 
den kenne zelles grôte berge overwonnen 

worre. We kenne de doele van de U.N. 
beroike. Vrede is mogelijk.

De groene kôning wist:



Dat is toch merakels, docht de kloine 
kôning Jay C.I., gewoon beginne, is de 

sleutel tot positieve verandering. 

En zô roisde-n- ie  vedder…



Gaan op de markt hengels verkoupe 
en gien visse. Al lere de mense visse 
den lere ze om hullie oigen te helpe. 

Zelfhulp is oôze plicht. Dat is 
vraihoid. Mense die vrai benne 
beskerme rechtvaardighoid.

De rooie kôning gaf ‘m as reid: 



’t Is een pracht docht Jay C. I. dat zel  
helpe. Met een gloimpie op z’n toet ging de 

kloine kôning vedder.



De groôste skat van een mens is 
niet wat ie allegaar heb. De groôste 
skat is z’n karakter en persoônlijk-

hoid. Hoe’ste meer karakter je  tône, 
hoe’ste beter je de maatskappai diene 

kenne.

De peerse kôning zee teugen ‘m: 



Moin karakter m’n hêle leven traine bloive. 
Dat klinkt goed. Dat zel oôs skerp houwe op 
de teugenslage van oôze medemense. Docht 

Jay C.I. bai z’n oigen. 

De kloine kôning holde vedder.



Een groôt mens loidt bai rechtuit en 
zonder voorkeur of vooroôrdeêl. 

Loiderskap is allien geloufwaardig al past 
’t dezelfde regels toe op iederien. Zuks 

wort niet bepaald deur relasies en 
vriendskappe, maar alliendig deur de wet.

De blauwe kôning wist: 



De samenleving wordt puur gelukkiger al 
trekke we vriende niet voor. Al gelde 

dezelfde regels voor alleman. Dat is een 
goed idee . Met dut idee voilig wegstopt, 

ging Jay C. I. vedder met z’n rois.



De oranje kôning sprak:

Weer of je ok gane, gaan’ r op an met heêl 
je hart. Onthouw dat niks vezelf komt en 
dat elke actie allien waarde heb al doen je 

die uit vraaie wil en met je hêle hart.



Inienen keek de kloine kôning Jay C.I. op en 
kon ie z’n ouge niet gelouve. In de verte zag 

ie een kesteêl. Was ie al thuis? 

Hai had bloid en zonder prebleme de 
wirreld rondroisd en belangroike reid 

kregen.



Jay C.I. begon as de weerlicht met ’t 
toepasse van wat de kôninginne en de 

kôninge ‘m reiden hadde om te doen. Hai 
liet z’n mense roize, zôdat ze ’t zelfd 

meemake konne as hai. Ze moste goed doen 
in de wirreld en tegeloikertoid lol hewwe. 

Ze opende hullie huize zôdat are bai hullie 
an komme konne. Ze bedochte regels weer 

de bezoekers hullie an houwe moste.  

’t Was een pracht.



De are kôninge kwamme d’r achter dat ze 
een zoôt leerd hadde van de kloine kôning 

Jay C.I.  Ze ware veul gelukkiger omdat Jay 
C.I. niks voor z’n oigen houwen had. Hai had 
de merakelse reidjes met de are kôninge 

deêld. Alle dage maakte ze de wirreld 
effies beterder.



Op een dag kwame alle kôninge weer bai 
mekaar. Ze feisttte de hêle dag en de hêle 
nacht en ze leerde van mekaar leerde nag 
meer over de mekaar. Ze bedochte ok een 
naam: Ze noemde hullie oigen de Jaycees, 

nei de kloine kôning Jay C.I.



En omdat de 
baiienkomste zo 
skitterend ware,  

begonne ze minstens twei 
keer in een jaar 
conferensies te 

organiseren.

Zô kwamme ze mekaar 
teugen op ’t wirreld-
congres, regionale 

conferensies, nasionale 
conferensies en ok lokaal 

lukte ’t om platforms 
voor uitwisseling van de 

grond te kreggen.



Oindelijk hadde ze wat voor op de grôte, 
slechte egoiste! 

De Jaycees werde gelukkiger. Ze werde 
nag rechtvaardiger. Ze maakte hullie lande 
kleuroiker en an ze oindigde lachend met 

mekaar.





Hieruit volgde hullie waardes en toewoiding. 

Alle kôninge skreve hullie gedachtes op en 
samen maakte ze hullie geloufsbeloidenis.



Wij geloêve:

• Da vertrouwe in God on et leve ne zin en 
doel geft 

• Da de broederlijked onder de mense de 
soevereiniteit van de naties overschrijdt 

• Da economische rechtveërdiged et best 
wördt bereikt deur vrajje mense me  
vrajjeid tot onderneme 

• Da et gezag moet steune oep de wet en nie 
oep willekeur 

• Da de groêtste rijkdom van onze wêreld te 
vinde is in de menselijke persoon 

• Da et diene van de mensheid et edelste 
waerk is dat er bestaat 



Wij willen samen de kracht van JCI aantonen. Wij 
bieden verscheidenheid die je nergens anders in 
de wereld zult vinden. Ieder van ons spreekt niet 
enkel de officiële taal van zijn of haar land maar 

ook een moedertaal, een vadertaal, een regionale 
taal, een tribale taal.

Tonen maar!

Help ons dit korte verhaal te vertellen in zoveel als 
mogelijk verschillende talen. Vertaal deze tekst in 

uw eigen streek- of regionale taal.

Zend je vertaling aub naar:
book@littlekingjci.com
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